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18 8 δ, 



Ἐπίογθα, δοοογαϊηρ ἴο Αοὐ οὗ ΟΟΠΡΎΘΒβ, πὶ {πὸ θα 188, ὈΥ ἶ 

ΦΟΗΝ ὙΥΠΠΙΑΝ 5. ὙΥΗΙΤΕ ΑΝῸ ΤΉΟΜΑΒ Ὁ. ΞΕΎΜΟΤΗ, 

ἴῃ {π6 ΟΒΊοΟ οὗ [π6 ΤΑυτανίαμι οὗ ΟΟΏρτοββ, δὖ Ὑγδβμϊηρίομυς 

7. Β. ΟὕΒΗΙΝΟ δ. 60., ῬΕΙΝΤΕΒΒ, ΒΟ 



ΒΕ ΟΝ, 

ΤῊΙ5 οαϊδίοη οὗ {π6 ΟἸοιιαβ ἰ5. θαβθᾶ οἡ ΤΠΏθοαου Κοοῖκ᾽ 5 (μἰνὰ 

ραϊθοη, Βου]η, 1816. Τὴ Τηϊγοαποίϊοηῃ 15 δῃ δἰσηοβδί [ἰζογὰ] 

{ΓΔ 5] ]Οη. 

ΤΠ ἰοχύ οὗ Κοοῖκ μᾶθ θθθῃ βιοῦν Δαπογθᾶ ἴο, δχοορὺ ἐπαΐ ἃ 

ἔθυγ ομδηροθθ ἤᾶνθ 66 τηδα8 ἴῃ {πΠ6 ραποίπδίοη Δ ηα οΥ̓ΠΟΡΤΆΡΗν, 

84 ἴῃ γοβο5 1949 ἔ. 4 οοῃ͵θοίασο οὐ Κοοκ παὰθ. θθθὴ δαορίρα. 

Ιῃ {π6 ᾿γυῖο ραῦίβ {Π6 αἰνίβίοη ἰηΐο γθυβο5. Πὰ5. ὈΘθη πιοαϊῇρα 50 

8ἃ5 ἴο δαδρύ {πθπὶ ἴο ἴπ6 βοῃθιηθβ οὗ .[. Η. Η. ϑοιμιηϊαί. ΤΗΪΐβ 

Τραῦϊγοα μῸ δοΐα] οὔδηρο οὗ [Π6 ἰοχί, ἃ5 δοιμιηϊαί Ῥαβοα Πἰβ 

ΒΟΠΘΙΠ65. ἴοι ἴΠ6 τηοϑύ ραῦῦ οὐ πο ἰοχύ οἵ Κοοκ. 1ῃ ομδ οἵ ὕνγο 

ΡΙδοθβ δοθτη 5. ΒΟΠΘΠΊΘ5. παν ῬΘθὴ 5] 1 ΠΥ τηοα!ῇρά. 

Ιῃ {π6 ΟΥὐἸο4] Νοίθβ ᾿{{1Π6Ὸ Ἰηοστο ἢὰ5 Ὀθθὴ αὐοιηρίοα {πη ἴο 

ΘΧρΡΙαη Π6 ἀθραυίαγοβ οὗ πο ἰοχύ ἔγοιη {Π6 γθϑᾶϊηρθ ΘΟΠΊ ΠΟΙ 

ἴο {Π6 τηϑ]ουϊν οὗ 6 Μ858. ΤΠ6 ἀαία πᾶν 411 θη ἰακθὴ αἱ 

ΒΘΟΟΠα-Πδηά. 

δίησθ. {Π6 ΡΗΪδοθ οὐ Αὐβίορῃδηθβ ἴῃ ΑἸπουϊοδη ΟΟΙ]ΘΡῸ5 ἰ5 ποί 

ἀοἤηϊο ον ἤχοα, {Π6 ΘΟΙΙΘηΐΑΥΎῪ 15 δααρίοα ἴο ἃ [Ο]ΘΓΆΌΙν τϊᾶο 
8 ηρ6 οὗ ρῥγδραγαίίοῃ. 

Μαΐίορυϊαὶ ἢὰ5. θθθη ἰδίζθη ΠΟ] ἸΔΗ͂ ΒΟΙΠΌΘΒ ; Ὀα ΒΡΘΟΙΔΆ] τηθη- 

[ἴοη 5 ἀπ {πΠ6 Θχοο!]θηΐ βοΠοο] οαϊίίοη οἵ ΓΘ 6]. τ] Πὰ5. θΘοὴ 

ἔγθοὶν πβρᾶ. 

Τὰ ρῥγΘραυηρ {Π6 ΔΡΡΟμαΙχ οὐ Μοίνοβ, ἰἴ ἢὰ5. θθθὴ ἀβϑιπηθα 

{παῦ {π6 βίπαθηΐ την ποῦ αν ῬΓΘν]ΟΌΒΙΥ τοδὶ Δὴν ὐθοῖκ ἀγϑιηλ. 

“ΓΟΪΟΓΔΌΙΥ {Ὁ}} ΧΡ Δ  ]Οη5. ἀ1’Ὸ ΔΟΟΘΟΙΙΠΡῚΥ σίνοῃ, ἈΠ6 ΤΟΙ ΘΓΘΠΟΟΒ 

16 Ἰηδ6 ἴο Ηδαϊον 5 ἀπ (ἀοοα νη Β ΟΤΆΙΏΠΊΔΓΒ, ΔΠ 4150 ἴο 
ΘΟ Ια 5 7λ ες απὰ Μοίγίο. 

Μ. ἡ. ΗὔΜΡΗΒΕΎΥΝ. 

ὈΝΙΥΕΒΒΙΤῪ ΟΕ ΤΈΧΑΒ, 

Φαμθδγυ, 1885. 
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ΤΝΤ ΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

Ι, 

ΤῊΕΞ τηοϑῦ ΠΟ ΌΓΡΟΙΙΒ 06 [ῸΓ ἃ ῬΘΟΡΙΘΟ 15. {παῦ ἴῃ συ βαθ]θοΐϊνο 1 
τοῆοχίοη θοοηβ ἴο Ταῖ56 15 νοΐοο ἀσαϊηβῦ τ παῦ Πα5 ΠἰΓΠοτΐο θη͵ονθα 
πΠἰγ ΟΥΒ} τϑοοσῃϊδίοη. ὙΠῸ οοἸ]θούῦνο οομα! Π0η5 οὗ {Π6 [16 οὗ ἃ 

βίαΐο ἢτνβῦ βρυίησ {|κὸ {πΠ6 ρυοάποίβ οὐ παΐιι, ἔγοιη {Π6 501] οὐ {Π6 

ΡΟΡαΪαι οΠαγαοίου, πη ΠῸῪ ἃ16 τϑορὶνϑα, πκ παΐαγαὶ ργοαποίβ, 

νυ ποσὰῦ τιον Βου αὐίην ἢ ὕπο ἴακο τοοῦ ΠΟΤ 86] ΤΌΤ ἤΤΊΗΪΥ. ΔΠ6 

ΠΟ Οη6 {πίηκ5 οἵ οαβύϊηρ ἀοαθῦ ἀροὰ {ποῖν {{|6. Ραΐῦ αὐΐζου. {μδΐ 

{ΠΡ οοΙπ65 ἃ ἔπηθ θη, τυ Πἢ {Π6 ῬΡΘΟΡΙΘ 8.5. 7611 ἃ5. στ {πὸ ἱπα!- 

γάτα]. 5 -σοηβοϊοβηθϑθ Δ η6] 561 -Βου αν ἀγα ἢ ἃ {πὴ Π 6 

4 ἢ τοοουηῦ ἰ5 ἀοιηδηοα οἵ {Π6 οαιιθ05. δη6 0Π6. ΔΡΡΙΟΡΡΙ αἴθ θϑβ οὗ 

ταῦ 15. ἄομο ; ἃ {ἰπ|6 συ θη ΟΥ̓ Ὁ]Οἴβυὴ ἴα Κορ {Π6 Ηδοο οὗ πηροππηαρα 

Π6] Βα τηϊδβῖνο οομῇἤαθηοα ἴῃ π]αῦ 15. τιβα8]., ἀηα 68115 Ἰηΐο απθβίϊοῃ 

1Ππ6 στουπαβ οὗ [π6 οχίβίμπρ' βίαϊο οἵ εἶα 15. 

ΘΠΟ.. Δ ἀσὸ ὈοΘοΤη5 ΤῸ Η 1185. ἃ πα ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ἔονῦ Αἴῃθηβ, τι 2 
1πΠ6 ῬοΙορΡομποβίδη νγ8 1. ὅ]ΟΥ ἴῃ σγόσνίῃ, [15 ἃρ6 νγὰβ Ἰοῃρ-]νοᾶ. 

ὙΥτη. ὅπ Τνοαπθηῦ ΟΠ ηρῸ5. οὗ ἔουηβ οἵ σονθυηηηθηῦ Ὀγν ὙΥ ΠΟ 

{π6 δηθο ΡΟΟΡΙΘ τγὰβ Ὀγουρηῦ ἴο ραν οἰραΐθ ἴῃ Ῥα ΠΟ ΔΆ Ϊ 5, ---- 

υιτποιΐ, {πὸ οοτηραγαίν ον βυάάθη δης 6 οχίθηβίοη οὐ {τα θ ἀπα 

ΘΟΙΏΙΊΘΙΌΘ, ἴΠ6. ΟΥ̓ΟΙ οἹονίησ Δοα πα] ΐα 06 νυ ἱ0Πἢ ΠΡ Ὸ ΘΟΕ ΘΒ 

ΔΠ6] αἰαΐοβ, παα οχογοϊβοα σγοαΐῦ ἱπῆἤποηοο ἴῃ αἰνοοίηρ αὐοηίοι 

ἴο αἰ ρυθποοβ οὐ οὔβίοτηβ, ἀηα ἴῃ ὐηρ {πΠ6 Ἰπαάστηθηΐ ΘΟΠΟΘΙΉ- 

ἴησ 5.0} {πἰηοσθ ἴο ἃ Ἰη076 οἰοναΐθα ἀπ ΟΘΟΙΡΙΘΠΘηβῖνο βίαησ- 

ροϊηί. ΤΠθη {Π6 ΡτοστοϑΒ. οὐ ἀοιηοοναῦίο ΣΙ ΠΟΙρ]68, δοσοὶογαΐοα 

Ὀν {Π6 οἱδναίοη οὐ {Π6 ρϑορὶο ἴῃ Π6 Ῥουβίδη Ὑγᾶγ5. σαν ἃ ᾿ἴνοὶν 

Ρ 156 ἴο {πὸ ϑρὶνῦ οὐ ορροβίτοη, ἀπ τηδθ τοι ἴη 085. ἴο ΒΡΘαΚ 

Δ Πα ΤΟΡΙΥ οὐ {Π|0 Βριῖμ οἵ {ΠπῸ τποϊηθηΐ δὴ πα ΒΡΘΉ ΒΑ Ό]6. οομαϊοη 

, ἴο ρΡαυοϊραϊοι ἰῃ βίαϊο αὐαϊνα. ΕἾΜΑΙ, τη ἀονοϊοριπθηΐ οἵ 

᾿ ΡΠ] οβορην. αὖ ἤνβε ποθ ἢ ΟΥΝ ΠΆΡΤΟΥ ΟἸΤΌΪΘΒ, θυ ΓΟ ν ασ 8 

ἸΠΟΙῸ ΞΠ64 ΤΠΟΤῸ ΘΧ θμβίν ΟΙνΥ ΔΙΠΟΠ ΠΟ ὈΘΙΒΟΠΒ ὙΠῸ τγ τὸ θα πιοαῖρα ἀηὰ 



ΙἹΝΤΕΒΟΘΠΟΤΊΟΝ. 

{πο56 ὑπαῦ τὶβῃθα ἴο ἈΡΡΌΘδ1 80, αϑϑα! θα {πΠ6 σοοαᾶ οἱ Πποποϑῦ 5ἴπη- 

ΡΙϊοϊςν ονθη ἴῃ ὑπ Πϊρημθδῦ ὉΠ 5, ΒΌ0 ἢ ἃ5. 6 ]1οἿβ πὶ τοσαγα ἴο 

(οα «πα Π6 σου], δ πα ΤΠγοπρἢ {Π6 Τ ΔΊ] ποραῦϊγο γθβϑα β οὗ {ΠῸ6 

γηοβῦ αοπΐρ ΒΡΘΟ.] Δ ΙΟΙ, ---- γοϑα θ αἸγθοῦν ορροϑϑαᾶ ἴο ἀπαπθϑυοηηρ; 

ἔλ1},, ---- ΒΠΟΟΚ [Π6 ΔΙγοδ αν τυθαϊιζθηρα Ἰοϊηΐβ οἵ {π6 διηοθβίχα ὑο]ο- 

ἴοι βίγποίασο. Α1] {Ππ086 ἰμἤμπθηοθθ οομηϊηρθα ἴο Ὀχΐηρ ἀροῦΐ ἃ 

τοοοσηϊθίοη οὗ [Π6 οΟἰαἰμηβ. οὗ βιυθή]θοϊίν τϑῆθχίοη ἃ5 ορροβθᾶ ἴο 

ΟὈ͵θοῦϊνο τϑα! νυ. ΤΉΘΥ 81} απϊζρα ἴῃ ϑορϊϊϑίϊο. 

8 ΤΠ βορῃϊδίβ σοῦ ηοῦ τϑᾶϊοα] ἀοΒ ΠΟΥ ἢ ὉΠΘΥ ΟὨΪΥ σανα οχ- 

ῬΙΟΒΒΙΟη ἴο ηδῦ ΔΙΓΘΔαΥ ἰὰν ἴῃ {16 ἰθμαθηοΥ οἵ [μ6 {πη65, δῃᾶ 

παα Ῥθοὴ ουδπα! νῦν οτονίηρ τὶ [η6 ἰδίου οὶ ἀθνοίορηηθηῦ οὗ 

{πὸ ἨΘΙΠ]Θηΐϊο πδίϊοηα! ομανδοίθ. ΤΉΘΥ ποθ ποῦ ονθη ᾿ἰθϑθυβ ἴῃ 

ΟΥΘΙῪ ἰηδίδηοο, Ὀαῦ τυ 16 [01 {πὸ τηοϑῦ ρᾶγῦ οδιυϊθα Δ] Οηρ ὈΥ {Π6 

οαστοηῦ. ὙΠ 7πϑύϊοθ Ποὺ ργοξοϑβϑοα ἴο ἀθβῖτ ποίῃϊηρ' Ὀπύ ἴο γθη- 

(οΥ τηθη. ΘΘΡΘΟΙ Πν {πΠ6 γουῦίῃ, οαρΆ016 οἵ ᾿μῴο! ρθη ν ογαουϊηρ' 

Δ Π6Π τοοπ] αὐ ηρ 811 Π6 ΘΟΠΟΘΙΏΒ οὗ ρυϊναΐθ δηα ρΌΡ]Π1Ο 1Π|{6. 68ρ6- 

ΟἰΠν οἵ ρῥαροϊραύϊηρ βαοο ϑϑα Π]ν ἴῃ {π6 Δα βίο οὐ {Π68 

οΟνοΙηθηῦ (ΡῬ]αῦ. Ῥιοῦ. 8518 1.).,. Δηα 80 οἵ δἰίαϊπίηρ. {πα΄ ΤῸΥ 

ὙΠΟ. 411 τηθη βίσίνο, Πδρρίηθθθ δηα οοπίθηϊηθηῦ. ΤῸ δοοοιη- 

ΙΒ Ὁπ|5 ὍΠογο γὰβ ποοᾶρα ἃθονο 411 {μΐπρθ {π6 αὐτὸ οὔ βρϑακίῃρ 

Δ Πα οΟΠ δ ησ; Δ ηα ἀραΐη, ἴῃ ΟἸΘΙ ἴο οἷν ῬΕΌΠΘΘΠΟΥ ἃπηα ἤΘΠΟΥ 

ἴο ΒΡΘΘοΙι, {ποῖ 6 τγὰβ πθϑᾶ οἵ ργδοίϊοο ἴῃ {πϊηκίηρ. ΑΟΟΟΓΡΙΠΡῚΥ 

1[Π6 Βορῃἰβίβ, 85. ποὺ ἀοϑιγοα ἴο ργοάϊιοθ ΒΚΙΠ{Ὁ οταΐουβ, ἔουπα 

{ΠΟ 5 ͵νο 5 ἀπ 6} {πΠ6 προρθϑϑιῦν οὐ πανίηρ ΤΘΟΟΌ 586 0 ῬΕΙ]ΟΒΟΡΉΥ, 

«4 οὗ θαβίηρ {Π6 1} αὐῦ ἸΡΟῚ ἃ ΠΘΟΥΥ. 

4 Βαυΐ {πὸ ἔγυῖϊ5 οὐ ῬΒΠΟΒΟΡΗΥ τρθη ΟὨΪΥ [ῸΥ {Πο56 ΠΟ, πη 56} 5} 

Ὁ τ {ποῖ τ ΠΟ]6. βόα], 566 Κ ὅπ6 {τας ; μοι θα5. π6 βορῃϊβίβ 

γα μανο Πδα ὈΒΠΟΒΟΡΩΥ 566 ΟὨΪΥ͂ δὴ 1ΠΘοῚ ]πηαΐθ, ΟΠ6- 

5:46 ρισροβο, {πΠ6 θϑία] ]βῃτηθηῦ Δηα Δαονητηθηΐῦ οὐ ὉΠ6 1 ρυδο- 

164] ἰηδύγποίύίοη. Δοοουαϊ πον, θοίηρ' Ἰοα ἴο {πΠ6 Θχϑυοῖβθ οὐ β 616 

ΒΕ ]θοῦϊνο βροου]αίίοη, {Ποῦ ΔρΡΡΙ6α {ποιηβοῖνοβ ἴο ὑποθθ ΡΒ]ο- 

ΒΟΡἷο βυβύθιηβ υ]οἢ Παα τηοϑὺ ἀβϑϑ θα {π6 οΡ͵θοίύνο βυιθβίδηοο οἵ 

Ρτονίουβ ἐπουρθῦ «ηᾷ Ῥο]οῖ,, Ετοῖὰ Ἡ ΙδΟ δ58᾽5 ἀοοίσπο. οἵ. [Π6 

ΘΟΠ ΙΠΙΙΟ ΙΒ] ΟὨγ ΑΓ τΒῃΐηρ᾽ βύγθαμη οὐ οχἰβύθηοθ, γῃοβθ ἰηα ἰν]ά- 
π8} την θΙηθηβ ΘΒΟΔρΟα τη η᾿ 5 ΤοοοσὨ] ἄοη Ὀθοδιβο οὗ {πὸ βυδάθη- 

Π655 ΟὗὨ {ποῖν ἀἰβαρροάσαηοθ, Ῥεοίαρογαβ ἀουϊνοα {Π6 {ΠΘΟΥῪ {πα δἢ 

οὈήθοίίνο τρα]Π ν τγὰβ ἱποοποθίν 16, ἃ πα ΘΟμΒΘαΠΘΗΘΥ ὑπαῦ ““ τηδῃ 



ΙἹΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

γγαϑ 6 τηθαϑῖο ΟὗὨἨ 411] [Πϊησδ᾽᾿ ; δηα (ἀογοίδβ, ΡΥ ΠΥ ἃ5 αἰβοῖρῖο, 

ῬΑΥΠΥ ἃ5 ορροποηΐ οὗ {πΠ6 ΕἸθαίίοβ (σπὸ οοπίταβίθα [Π6 νἱβῖ 0} }6 

γα ἃ5 ἃ σοῦ οἵ Τη0 16 ΔΡρθαύδηοθ σὶῦῃ (μῃ6 σου] οὗ {τυ 

ΘΟΟΘΒΒΙ016 ΟὨΪΥ ἴο Ρᾳτ6 ὑποιρ Ὁ). αἰξοιηρίθα ἴο 5ῆονγ Ὀγ οἰδθοῦαῖθ 

ἀοιηομδίναςοη ὑπαΐ ποίῃϊηρ' οχίβίβ, ὑπαῦ 1 δηνίῃίηο αἰ οχίβί, τ 
οουἹα ποῦ θ6 Κηονγῃ, ΤῸ [655 οοιητηπηϊοαίθα. ὙΠῸ ΘΟΠΟΙΪΠΒΊΙΟΠΒ 

ὙΥΘΙῸ ΘΑΒΘΥ ἴο ἄταν. [Ὁ {Π616 15. Π0 ΟὈ͵θούνο τΘα ΠΥ. ΘΥΘΥΥῪ ΟΠ6 δ ἢ 

ῬοΙονο απα δοῦ ἃ5 πὸ οἤοοβοβ, υυιποὰύ ἡ νούθηο6 ἔοι. ὑγδα Ἰς|10η. οἰ15- 

ἴομῃ, φη6 τἱοῃῦ, τυ Πποὰῦ ΤΟ υΘ 6 ἔοι ΟΟΟΒ ΟΥ' Ιηθη. 

ΝοΙμου Ῥυοίασοιαβ ΠΟΙ (ἀουοῖαβ αὐΘ ἴῃ ργδούϊοθ ἴπθ86. ἤδίαὶ 

ΘΟΠΟΙ βίο το {ποῖ ἀοοίηθθ. ΤΉΘΥ τ Γ6, ἃ5. οδη Ὀ6. 566 

ἔγοιη Ῥ]αΐοβ σγοῦκβθ, τηθὴ οἵὨ ἰηΐοουν ἃηα σοοα ἰηΐθηςοηΒ. 

Ῥγοαϊοιβ᾽ 5 συ  ] }- Κη Δ]Π]ΘΟΟ οὔ {ῃΠ6 ΟΠοῖίοθ οἵ ΗἩργοῦ]οβ 

(58ϑ86. οὐ 501) βῆονγβ βοϑῦ σψῆαῦ ναϊπθ {ποὺ βου θοα ἴο τηογᾺ] 

οὐ. Βα {πμαῦ ἴπθϑθο οοῃοΙ β]Ο5. γο 6. ΠΘνο 6] ο95. Οὐ νη. 

ΘΠ ΒΟΟΠ ΘΠΟΙΡῚ Ὀοσαὴ ἴο πᾶν ἃ Ὀδηοία! ἱπήπθηοθ, 15. ΠΟΤῚ 

ΟὨΪΥ ἴοο Οἰθαυν Ὁ. π6 ἔπ Πον ἀν οριηθηῦ οἵ π6 οομπα!ίοη οἵ 

Ατμθη5 «δηᾶ οἵ Ηρ]]ὰ5. ΕῸΣ {μ6 ᾿πμαϊ νι}. οβρθο οί] ν ιηοησ {ΠπῸ 

οαποεκίοα, ΘΥΘΡῪ ῬΓΟΥΪΟΙΒΙΥ γοϑροοίθα ὈΔΥΤΪΟΙ τγὰ8 οἱνίηρ τὰν: 

τγμαῦ Ππαα βίοοα ἤν νγὰβ Ὀθθοοιηϊηρ πηβύμ Ὁ]6. δηα ἀοαθύ αι]. [Ιμανν. 
ἔαϊῦῃ, το] σίου δα ΟἸαίηθ. ΟἿΪΥ 850 [ἊΣ ἃ5. {ποὺ σοῖο τϑοοσηϊΖοεὶ 

ὈγΥ {μ6 ἱπαϊναμπα!. ΤΠ ἔγοοϑῦ Ῥ]αΥ νγὰβ σἴνθη ἴο οὐ] οἴβτη, --- 

οΥἸ(οἴβτ οὐ [Π6 πηοϑδῦ {τ νοίοιβ ομαυοῦθυ, ΒΟ ἢ ἃ5. 15. πού] δ᾽ ΤΠΟΓῸ 

{Πδὴ ἃ νγΐτ οὗ {π6 που. Εὔνουν πηϊΐοα οἴδονί, θνουν τ πίηρ ἐπεί 

ΠεΩ͂, 45. ἃ ἥγτη Ὀομῃᾷ. ποι {πὸ βίαΐο οροίμου, νγὰβ το αχοα ὃν ἀοαθί. 

ΤΟ Του παδίϊομβ οἵ βοοϊθῦυ ὑοῦ ΒῃδΙζοη ; ἀπ ἴῃ Οα56 οὐ ἃ ΤΠ01}Ὁ 

ΘΘΠΘΙΆΙ (ἰββθηϊ παύου. οὐ βιὰ. ΡΥ ΠοΙρ] 65, θη] θητηθηΐῦ τνου]ὰ 

Πᾶν Βποοιπηθ θοα ἴο {πὸ υγουδῦ βοτῦ οὐ ῬΑ ΑΓ 51), ---- Θοούβίις ᾿ἰπα]- 

γι] ἴθ δ] νυαηΐ οἵ οπδνδοΐου. 

Τῃ Αἰμθηβ {Π6ΓῸ ὙΥΟ ΤῸ ἸηΔην ὙΠῸ ΖΘΆΪ]ΟΙΒΙν Θβροῦβοα {15 τη 6} ὴ 

ΙΒ. ἢ ΤΔΠΥ ὙΠῸ τυ σγοαῦ δα μθβϑύηθδβ Ορροβοα ᾿5. ῬΓΌΘΤΘΒΒ. 

ΤῊ οἰαίτης οὐ {πὸ πον ἰοπαθηοῖοβ, ἀπ αὖ {πὸ βατὴθ {ἰπη0 {Πποῖν οπο- 

βΒἰἀθποϑβ ηα ἰπ͵αυῖοι5 παΐατο, σου {Ἢν τθοοσπῖζοα Ὀν ΟἾΪΥ ΟΠο. 

- Βοοταίθβ. Ηδ οοῃίτοηξοα {Π6 ἀδηροιβ οὐ {Π6 Βορ} δῦϊο ἀὐὸ νν 0} 

[π6 ἄθορ δαυποβίμοϑβ Πα {πὸ Ὰ]] ρόνγοι Οἵ ἃ ΠΟΌΪΘ τη ΓᾺ} ἰὴ} 1}156. 

ΗΠ ἱπ οΠ]Ἰσοηῦ, πποραβίηρ οοηὐοβῦ νυ {Π ἰδ τοβοπρα {Π|ὸ σϑυτηβ οἵ οἶν!]}- 

ἰχαϊοη ἔγοῖὴ {πὸ τπηΐγουβα! ἀοιουϊοναίίοι οὐ [πὸ τἰποβ. πα ργοβογγοα 



ΙΝΤΕΚΟΘΌΟσΤΊΙΟΝ. 

{Ποῖ ἴον {αὐτὸ σοηθγα οηβ. ΕῸΣ Ὠΐτη ἰῷ 1ῖβ ποῦ Π6 56 η865 δπᾶ 

{ποῖ Ρογοορίϊοηβ {πα ἀθοίάθ τὶ τρανὰ ἤο ὑταῦῃ ἀηα οὐτρον, Ὀπΐ 

6 15 τοῆδχίοῃ, σΐοῃ, ϑμαῦ ΟΥ̓ ἴτοὰ {πΠ6 οαΐοι σοῦἹα. 85 105 

Ιανγβ ἃ ηα τηοῦϊνοβθ ΟἾΪΥ ἴῃ {Π6 Παϊηδῃ τηϊηα ἰδοῦ; ΠΟΥ χοῦ 15 
6 ππβύα]8 ορὶπίοη, Ὀαϑθα ΡΟῚ 5ΘηΒΌΟΙ5. ΡΘΙΌΘρίϊοηβ, Ὀαΐ {Π0 

τοῆοχίοη οὐἠἨ βοϊθηξῆο ἰηνοϑυ ρα οη ΠΥΤΩΪΥ Ὀαβοα οἡ ΡΠ ἸΠΟΙΡΙΘ5 

ἱπηποιθηῦ ἴῃ {Π6 50]. ΕΣ Ὠΐπη {Π6 ρῸ] οἵ παμηδη [1{8 16 ποί 

8 ἢ ΔΥΌΙΓΓΑΥΥ Οπθ, ἀοροηαίηρ οὐ 0ῃΠ6 σῆηΐϊηβ οὐ {π6 ἱπαϊνι 8], 

ΠΟΥ γοῦ {μαΐ 5ῃονύ, ἀουθύα] ΠΑΡ ΊμΘ 55. δου συ βίο 8}1 βέσῖνο, θα 

τ ἢ. ὩΘυουύΠ6 1655. ἴῃ πποθαβίηρ οἤϑηρθ, 18 ΘΥΘΙ ρϑβϑίηρ ἰηΐο 

[5 ορροβίίΐθ. Ηθιθ αἰθο θαῦποϑδῦ ἱηνοϑυρεαϊθοη ἢἤπα 8. Βοιηθίϊηρ' 

ἤν «ηα ἀοἤηϊΐο {πα΄ 15 γαϊβθα ἃῦρονθ 811 τηπία 10. [ἢ 84]} [Π6 

βύσο οὐὁἨ Πασηδη ΟΊ ΠΙΟἢΒ ὕπουο 15. Οη6. ῃΐηρ σσῇοβθ ΔΌβοϊαΐθ γονῇ 

{Π6 ἸΏΠΟΙ γοΐοθ οἵ ΘυυΥ τηδη, ουθῃ ὑποῸΡ ἀραϊηδβῦ ΠΪ5. γ7111], τθοορ- 

ὨἶΖο5. ---ἶλμο αϑοίνίε σοοα. '"ῊΪΒ5. ΔΙομθ 15. ὍΠ6 βουσοθ οἵ ἅσπιο ΠδΡ- 

Ρίμθϑθθ. Τῃθ τηδὴ Μ͵ΠῸ ῥτϑούϊοοβ 1 15. Ὡ0 ΙοηροΥ βαθήθοῦ ἰο {Π68 

Οἤδησο5. οὗ ἸΟΥ δηᾶ ραΐη, Ῥαῦ ἴῃ ῖβ διθηΐ ἀθνούοη ἴο τ ἤπαβ 

{πα Ἰτητη πα Ὁ]6, βα ϑύσγιηρ Παρ 655 Πποβο αἰβίου θα ᾿πηαρθ Τηθῃ 

ΠΒΈΌΔΠν ΡΌΣΒ.6 ἴῃ {Π6 ΡΙΘΑΒΙΤῸ5. ΟὗὁἨ ΓΠ6 ΠΟΙᾺ". 

(ὈΠΒΘΟ ΠΟΥ Ὁ ἈΡΡΘΔΥΒ αἰμηοδῦ ΠΏΡΟΒΒΙ0]6. ἴο ᾿ἱπηαρῖηθ ἃ σΥθδΐου 

Δ ΠΩ ΞΠΆΥΡΟΥ οοηὐγαβύ {Πδη {Παὖ ἡγ]οἢ οχ βίθα Ὀθύσνθθηῃ δοουδίθβ δηα 

1ΠῸ βορῃϊδίβ. Ὑοῦ {πθνὺ Πδᾶ πδην ἃ βυυκίηρ ροϊηῦ οὗἩ Βα] αν. Τη 

{πὸ ἢυβύ ρ]δοθ, ἴο αἰξζαϊη {Ποῖ δηα Π6Υ θιηρὶουθα [6 Β8Πη6 ΠΊΘΔΗΒ. 

--- 5Κ1} ἴῃ ϑρθακίησ δηᾶ {πη κίηρ, οα ἱγαῦοθα ἴο πΠ6 στθαΐοϑύ ρϑὺ- 

Γροίίοη, ὑπαῦ 15, 7) ͵αϊοοίϊο; ἀθᾷ 1 Βοογαῦθθ ἔδυ θχοϑ θα ἢ. ορρο- 

πρηΐβ ἴῃ {Π6 τηδηϊραϊαύίϊοηι οὐ {Π|5 ἰηβίσυπηθηῦ, {παῦ γγὰβ ἃ αἰ θυ μΘο 

ΟἾΪΥ οἵἨ ἄοστθο. [Ι͂}«ἃὧἷαὖ {Π6 Βθοοῃμαᾶ Ὀ]8οθ, ἴῃ {61} ᾿δἰπηβ 4180 ὑποῪ 

ΠαΩ τηπποῖ ἴῃ ΟΟΙΏΙΠΟΙ ; [Ὁ ϑοοιίαΐοθ ἴοο νγὰβ ΘοηνΠΟΘα {παῦ {16 

βίαϊο οὐ δ εὖ Αὐῃοηβ αἸἃ πού ργοιηΐβο ἴο ἰαβδύ. δηα ποοαθα 

ἴο ῬῸ τορ᾽δοθᾶ ὈΥ ἃ ᾿ποῦ6 βία Ὁ]6 οπο.. Ηδ ἴοο οοῃίομαοα, ποί 

ἰπαορα αἰγοοῦν, θα πὰ ἔδὺ ΤΠΟΤΘ ῬΟΥΘΙᾺ] τηθϑηβ, ἀροϊηδῦ {Π0 

ἀΠΒΙΒΡΘούϊηρ' ΘΘουΡ νυ οὐἨ οαυν Αὐπθηΐδη. 16. δ ἴοο Ἰαϊᾶ Παηή. 

{πουρ ἢ ποῦ 45 ἀοβί σου, ἀροπ {π ππαοβθογαΐθα βδηούπαγυ οὐἨ {πὰ- 

αἸΠἸΟμ8] τηογα15, οὐἨ {10} ποῦ γοῦ βῃδίζοῃ ὈΥ 56] -βογαῦύπν. δοο- ̓  
γαΐοβ Πἰ τη 1 Ἰη ΘΠ ΟΠ ΔΠΥ τηϑθ [Π15 ποραίνο βαθ. οὐἨ ἢΐ5 ἸὩ ΠΟΥ 5 

ΘΒΡΟΟΙΆΠγ Ργοπηϊπθηῦ. ὙΥΏ1|6 Π6 ἀποθαβὶ ΠΟΥ ἰπηοϊ θα 411 γγΠ0 4880- 

οἷαϊοα τ τ πη ΘΑτ  ΠΠ]Π]Ὺ ἴο ἰοϑῦ μαῦ πα ΠΠΠοσίο θθθ τοσαγαθα 



ΙΝΤΒΟΘΌΟσΤΊΙΟΝ. 

ἃ5 δϑία 5 Πα, πα ονοῦ πα ἀσαΐη βα]οοίοα ἐποῖὰ ἴο αἰβαρροίϊηϊ- 

τηοηΐ «πη αἰβοουγαρομηθηΐ ; Πα] ΥΠ116 ἢ6. δἰγγαν 5 τηδαθ 1 ἰδ. Ομϊοῦ 

οὐ]οοῦ ἴο ροϊπΐ ουὖῦ {πΠ6 ᾿πϑαθαΠ Δ. Υ οἵ ΘΙΤΟΠΘΟΙΒ. ΟΡ ΠΙΟη5, Π6 ἰοΤὉ 

ἴο {π6 πιθῃ ὑποπηβοῖγοθ {Π6 ροβιθνο βάρ, {πΠ6 δοῖπδὶ αἰβοονουν οἵ 

π6 ἐταΐῃ. ἘῸΓ, βίποθα πῃ Ῥο]ογθᾶ ὑμπαῦ ποίπίηρ ἔγοιη πἱπουΐ 

οοὐἹᾶ Ὀ6 ἰταμβϑρίδηΐοα ἰηΐο ἴπ6 τηϊηα, Ὀαῦ ταίμου ὑπαῦ ΘΟ ΟΠ6 

ταῦ, ἐπγουρ ἢ {Π6 Θχουοῖβα οὐ [γ15 οσσῃ τοἤθουῦινο ἔδου!165, ἤπα ουΐ 

{παῤ οΥὗἩἨ νγβίοι Π6 15 ἴο ἤἢᾶνθ ἃ ρουτηδποηῦ οοηνιοίίΐοη, ἢ6 οοπίρηϊοα 

Πἰπ56 1} πὶ ἸΘαα πο {Π6 τηϊηα ἰονγαγ 5. {Π6 οογτϑοῦ τηϑίῃοα οὗ βοὶν- 

ἴησ' {Π6 αποϑίϊοη πη 61 ἀἰβουββίοη, ταπου ΠΔὴ ἴο 15 το 8] βιθ]θοῦ. 

ΑΒ 15. υῦ0}} Κῆόνῃ, Π6 αἰνγαυδβ οἰαἰτηθα ἴο κῆπον ποίῃϊηρ' Ὠϊτη561}, ἀηὰ 

ΡΥΪαΘα Πἰτηβθ! ΟὨΪΥ οἡ {ΠπΠ6 αὐτὸ οὐἨ ἁ ρμαζίίηρ {Π6 αἰβοουθυῖοβ οἵ οἴ Υ 5 

ἴο {πὸ ἰοῦ. Ηδ ἴοοκ ροοᾶ οἱ πού ἴο οαβῦ Ῥϑίουτθ δνουυ θοανΥ 

1π6 ΙΒου τη πίον, Πουσονοῦ πηΐαϊηθα ἃ πα Ἰἰπητηδίατο, {π6 ροβιςνο 

τοϑα 5. οἵ Πῖβ. ουγῃ τηθαϊζα 08. 

Τὸ οαπποῦ, {ΠΟΥΘΌΓΘ. ΒΌΡΌΥΪΒ6 τι5 1 Βοοναίοθ ἈΡΡΘαρ ρα 845 ὁπ οὗ 

[Π6 Βορἰδίβ ποῦ ΟὨΪΥ ἴο {π6 πηραποιίοα τηρβϑοθ θα 4180 ἴο {ΠῸ 

ΤΠΟΤ6 βοϊθοῦ ἰηξο!]θοίβ οὐ ἢἰβ {{πῆη65.1 ᾿ὔνοη αὔξοι Πὶβ πητηθυϊοα 

ἀθαίῃ, αὖ ἃ {τὴ6ὸ σπθη {ΠπῸ Ἰπαστηθηῦ ΘΟΠοοΥ ἷηρ τη οου]α ἤᾶνα 

θθθὴ Ἰοηρ' βίποθ οἰθαυθα ΕΟ ΟΥΤΟΥ, {Π6 οὐαΐου ΑΘβϑοΠΐηο5. (1. 

119) οὩ]Π6α μη οπο οὗ {Ππ6 βορῃϊδίβ ; δηᾶ 501] ποῦβο, δΐο {ΠῸ 

ΕἸΔΟΥ Θοηβαγοα Πίτη 45. ἃ Ὀγαΐου ἀρουῦῦ νἱγίιο Δ ηα ἃ ΘΟΥΙΡίου οἵ 

ΤΉΟΓΆ]5. ΠΟΙ, Δ ἢ ΟΥΤΟΙ τγαϑ ὕΠ6 ΤΠΟ76 ΘΧΟΌΒΆΌΪΙΘ οἡ ἴπ6 ραν οὗ 15 

᾿πητηθαϊαΐα οομ οι ρΟΓ τ θ5, πγηο0. θοίησ Ὀ]Δοορα ἴῃ {πῸ τηϊαβύ οὐ {ΠῸ 

οοπῆϊοῦ θούνθοη ορροβίπο' ΡΥ ΠΟΙ Ό165, οου]Ἱα ποῦ οίαϊη ἃ οἶθαν νἱθ 

οὗ {μ6 βθσισοϊο. Πο θοῦ Καόνη οὐἨ [ἷ5. ΡῈ} 115, ΑἸοϊ θα, ΟὐἹ- 

(15, ΤΠΘΙΔΙΏΊΘΉη65, ΤΟΥ͂Θ ποῦ 5110 Ἰη0ηὴ 45. Θουα ΘΑ ἰθβυϊ ΠΟΙ͂ 

γί οἢ πουἹᾶ τοῆθοῦ ΠΌΠΟΙ ΠΡΟΠ εἶπ ἴο {π6 ἀθορ-βϑοαῖοα τηουα]} ν᾽ οὗ 

ἢἷβ ὁμαυδοίου Δ η4 ἐθδοῃϊηοβ ἢ δηα γα οὐὐνγαγαϊν ἀρΡΡοανοα ἴο {ΠπῸ 

οϑύ βιἀναηίασο ἴῃ {Ππ656 ΡῈ 0115. το ΒΌΡΟΤΙΟΥ 5Κ1}} ἀΠ6 ἀουτηθη ἴῃ {Π|Ὸ 

αἰα]θοῦϊο αὐ, ---- τγὰβ Ἔχ δοῦν {πὸ (Πϊηρ τ Βῖ ἢ {πὸ Βορ ἢ ἰβίβ ἴῃ ΘΌΠΟΙΡᾺΪ 

ΟΡΘΗΪΥ͂ ΡΓΟΟΙαἰμηθα 5. {Π6 ᾿πητηοαϊαΐο οὈ͵θοῦ οὐ {ποῖ οἤουίβ. ΤῸ 

ΒΙΡΟΓΠΟἷ] ΟΌΒΘΥΥΟΙΒ {ποῦ γα. νἹΒΊ 0 ]6. αὖ τηοϑὲ ΟὨΪΥ͂ Οη0 ΘΆΒΙΪΥ 
τοοορσΪΖοα ΑἰἸΠΌΤΘΠΟΟ, --- {πΠ6 ηιοίϊο. ἘῸΣ ὑΠ1|16 {πὸ βορ  ἶβίβ 

Βοιρηῦ ἴο οϑίμ }]} 15} ὉΠ οῖν Ῥυ ποῖ ρ] 05. ὈΚ τπθαηβ οἵ σοῃίϊηιιοιβ αἾ85- 

᾿ῷρο Τίοπσα, ΡῬοριυ στο Αὐὐρβείσο, Ρ. 411. 

8 



6 ΤΙΝΤΕΟΘΠΟΤΙΟΝ. 

ΘΟ 186, ϑοογαΐθβ οι] ουθα ὑπαῦ αὐἰοκ ἀημᾶ τον τηοᾶθ οἵ ἰθβοῃΐηρ, 

γΠΪ0ἢ Ὀγΐησβ ουὖ 1΄6ε85. ὈτΙΘΗ͂ν Δηἃ ΒΠΔΡΡΙΥ ἴῃ αποβύϊοηβ πᾶ δη- 

ΒΘ ΥΒ, ἃ ΠΙΘΠΟα ἴῃ Ὑγ 10} Π6 γγᾶβ ἃ τηδβϑίθ. Βαΐ ΠΟΥ ΘΕΒΥ ἰΐ γγὰ8 
ἴο ΤΟραΡα [Π15 Τ]ΘΙΘΙΥ͂ 85 ἃ ΠΟῪ ἄθνιοθ τι μϊη ὍΠ6 βϑπηθ βυβίρθιῃ, 

ἰηνϑηΐρα ἴο αἰίγαοῦ Δ Ἴ65 ῬΘΟρΡ]Θ σγΠ0 ὑγϑῖ δχπαιβίθα πα Ὀοτοᾶ 

ὈΥ {Π6 οομύϊηπια! τϑρϑυϊοη οὐ {Π6 βορῃῃϊδίθ᾽ αὐύβ. 

090 [Ἃἶ{ οοηίταβῦ πῃ Ὀούῃ ρανῦϊθβ, {Π6 βορῃϊδῦθ 85. γχ6}} ἃ5. ϑοοιεδῖοβ, 

Αὐδίορηϑηθβ οθοιρῖθβ ἃ ρου θοῦ ν ἀθῆηθα ροβιοημ. Ηὸθ τγὰβ ΟΠ6 

οὗ [88 τηοβϑύ ἀθοϊαθα διηοηρ ποθ 6. ΠΟΠΟΥΔΌ]6 Τηθ ὙΠῸ ΒΦ ἴῃ {Π|5 

βυνΊησ Αὐου ἱηπογϑύϊοη ἀδηρου οἵ ταΐϊῃ ο {πΠ6 ΑἸΠΘηΐδη ΘΟΙΠΊΟΠ- 

γα] ἢ. ἨΗοβΌΠΘ ἴο ΘνϑυΎ δηϊααείθα ΓΠΘΟΥῪ ἔτγοια {Ππ6 τη 16 ἔδοῦ 
ὑμαῦ ΒΘ νγὰβ ἃ ρορί, δη θα Ά}ν ἱποαρΆ 016 οὗ δρρτθοϊαύϊρ {Π6 

ΟΠ Ϊησ βίαϊθ οἵ δα "5, ποθ 6 υοίοπῃθᾶάηθθβ βύαν]θα ἢΐτη δηα αἰου- 

γα 5 Ῥγοβίγαϊθα ἢΐϊμη ΤΟΤ6 86] ΙΏΟ16, ---- ὈΘηρ ἴῃ {Π|15 γϑϑροοῦ 

ΤΊ ΠΟἢ ΠΘΔΙΤΟΥ͂ΤΘΙ Δα ΤΠΟΥῸ ΓΘ] παρα {Πα {π6 Δν-ϑθϑίηρ οογαΐθβ, 

-- Π6 οἴαηρ πὶ ἤττη ΘΥδο6 ἴο {Π6 ΤΡ ϑἤπμθθ5 οἵ ὕπ6 ργοβοηῦ σι 1}}- 

οαῦ ΟὈΒοΡνηρ ὕΠ6 ΘΘ 1 οὐ αθαΐῃ ἴῃ ἰ5 θοβοῖη. ΒῪ ΠΟ Τηθ8 8. 

᾿η664, 4 ἈΠ πα Δατηῖγοῦ οἵ ἀθοαυ θα ἰηδυϊας.οη5, οσθη αἰοθοίοα ἴο ἃ 

ἄοργθο ὈΥ͂ ἴῃ6 ΠΟῪ τηογοϑιηθηΐ, ἃ πα ποῦ Θη ΓΟΙΥ ἔγοθ ἔλοιη ὕπο 

ἀοϑίσαοίνο ὑθηθμου οἵ βιθή]θοίίνο τοῆθχίοῃ, π6 5111 15 ἴο 6 οἰαββθα 

ἢ (Πο86 ὙΠῸ ΟΡΡοϑϑα σι Ζθὰ] μα ΘηΘΙΟῪ ᾧπ6 ἀἰδησουθ οἵ 

ἱηπονδίϊοῃ, ὙΠῸ τα ᾿παϊσηδίϊοη τοϑιβύθα [π6 αἰΐβοκβ οὐ {π6 60 

ὉΠ] ]ΚοΥ5. προὴ ΑὐἰΠποηΐδη ΤΟ]ΡΊΟΩ Δα ΤΟ] 815, Δηα βουρ]ιῦ ἴο 6ὁ- 

ΒΌΓΟΥ ἴῃ {πὸ σουτῃ {π6 ΤυΪϊποιβ {ΠΘουο8. οὗ {ΠῸ ΠΟῪ τίβάοιη. "ΓΠΐβ5. 

Ροβι(οη βθϑιηθα 411 {Π6 τηοτα ᾿πβθ Π8016, βίπμοθ {Π6 ΠΟῪ «οΟί]Π68, 

Εἰ Ππουύο οΟ ΘΒ  Ὁ]6 ΟὨΪΥ ἤο γοῦίῃβ οὐ τϑηὶς δηα υγθα]ῦῃ, Ποὺ Ὀορδῃ, 

-δῃηᾶ {πα {πγοῦρῖ ὅπ6 ἰπμήἤμποποο οἵ ὅϑοογαῦοθθ, ---ο Ππα {Ποῖν 

γα ἰηΐο {Π6 τ] 16 ἃηα Ἰουγοῦ οἰαβθβθθ οὗ βοοίθίυ, πα 50 ἴο ἴαϊκο 

ΠΟΙᾺ προη ἔπ τηβ8565, ΉΤΟ, Ὀοΐηρ' τϑοϑὶνϑα ὈΥ ἃ τα! ]π6 πῃ- 

{ναϊηθα ἴῃ {πϊηκίησ, ΠΟΥ πο 6 Βα6. ο ριοᾶποθ Π6 πηοϑῦ βου ΟΊ Β 

οομἤ πϑίοη. ὅϑοοδαΐοθ ὕοοϊς ΠΟ ἸΠΟΠΘΥ ἴοι ἷβ ἰ8θο. ὙΥ̓́ΠΟΘν ον 

γγἰϑῃοα ἴο εϑϑοοίαϊο πιὰ τη γγὰϑ γοοοὶνϑ; ονθὴ {ποϑθ ὙΠῸ 76- 

αἰβῦρα ὑγοῖο αὐϊγβοιοα ὈΥ τα ; Πα ἸοὉ πὸ οπθ αὖ τοϑῦ. Ηο βίτονθ 

ἴο ΔΙΟΙ56. 811 οἴαϑβϑοθ οὐ οἰδίσοηρ πιμοαῦ τόσα ἴο βίαθοημ. «δύ 

85 6 γον ΡΒΠΟΒΟΡΠΟΙΒ, βίδξοθιηθη, ἃ Πα ροθίβ ἰηΐο ἢΐδ5. βοοϊθίυ, 

50 Π6 γγᾶβ Βρϑοίϑ!ν [πᾷ οὗ ϑηΐουϊηρ {πῸ ΟΥΚΒΠΟΡΒ. οὗἨ δι Ζδηβ. 

Ἐν ΠΟ Γο 5. ΟὈ͵θοῦ νγὰβ {Π6 58116, ----ο ΤΘΙΏΟΥΘ ὈΓΘΥ ΔΙ ηρ᾽ ὈΓ6]ὰ- 
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ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ, 

αἴοοβ, ἴο ῬϑῦΡΙΘχ τηθῃ 85 ἴο {πΠ6 στοιιπαδ οὐἨ {ποὶν οοηνιοίΐουβ. Απᾶ 

ποῦ ΟὨΪΥ αἸα Π6 Πἰπη561} ρατβαθ (5 οοῦγβθ. θα 4150 ἢΐβ Ἰηοσο ἰηζ6]- 
᾿σοηῦ ῬαΡ1]5 ἴοοκ αο!ρηῦ ἴῃ 4558] πησ' πηβορἰβυϊοαϊοα ΑὐΠθηϊδη5 

νι ὉΠ6]Ρ Θαπηΐηρ απΘϑ]Οη5. Πα αγΐβ οἵ οοῃήιξείίομ, θα ΠΥ 

ποῦ τὶ ἃ νἱ Ὁ ἴο ΘΟΟΘΟΙΏΡΙ 5] ηρ Δηγ οοΟά, θαΐ ον ἴπ ΟΥ̓ου ἴο 

ἰρϑῦ ὉΠ6Ὶ ΠΘΎΠΥ ΔΟΟ.Ϊ ΓΘ ῬΟΎΤΘΙ ΟΥ ἴο 5ῃΐπθ θοίοσο {πὸ πποαποεαίρα 

τη] {πα6. 

Ιῃη ορροβίοη ἴο 510 οημαθανουβ, Αὐϊβίορπαμθο αἰ ποί βἰαμᾶ 10 

ΔΙΟΉ6 Διο ηρ' ἢΪδ5. ἔθ] ον -ανοἰϊβίβ. ὙΠῸ Θηθγο οἱ οοϊηθαν, 50 ΤᾺ1 ἃ5 

οδῃ 6 Ἰπασρα ἔἸΌτη 105 ἐγαρστηθηΐβ, [Ὁ] Ουσθα {Ππ6 βατηθ οοηβουναῦνο 

ΘΟΙ56. [Ι}ἢ ἃ Η]ΑΥ ο]16α ἴῃ6 4{Π|-, ϑοογ8 (Πανόπται). Οταϊίηιι5. μδα 
5ῃουη. ὈΥ {Π6 ΘΧΘΠΡ]6 οὗ {Ππ6 ΡΒ] Οβορμον Ηΐρροη οἵ ἘΠοσίιμη, 

ΠΟΥ ἀδησΘΓΟ 5 ἴο ἔα! Δ η6] ΤΟΥ 815 ὑγθ16 {Π6 ἀοίηρδ οὐἠἨ {Π|Ὸ τη θ᾽ 

ἰηνοβίϊσαίουβ οὗ παΐαμτθ. τγη0 ὈοΙονρα ποὺ οου]α Πραὺ [Π6 ΟὙΆ55 

ΤΟΥ͂. πο ὑΘΔΙ5 Δἰου {Π6 ρῬουϊογιηδηοο οὐ {Π6 ΟἸομα8. ἘρΟΙ] 5 

ἴῃ {πΠ6 Ζαγαβιξε8 τηδᾶο ἃ τηοϑῦ ᾿νοὶν αὐΐαοκ πρὸρ {πῸ ἡ ΠΟ]6 {106 οἵ 

ΒΟΡἢἰβίβ, ὑορθίῃου τυ τ {Ποῖ ρα Δ ηα] ργοίΐθοίονυ, (δ }Π[ὰ5. Καόνγη 

ἴο τιὁ {πτοὰρ} Ρ]αἴο 5 ̓ γοίασογαβ. Αὖὐ ἴῃ6 βατηθ {π|ὸ τυ {ΠῸ 

ΟἸοιια5 ἴπ ἹΚόννος οὐ Ατηϊρβίδβ νγὰϑ Ρου [ΟΡ πο, ἴῃ πΥ μίοἢ {Π6 5ρθου- 

Ἰαϊῖνο {πϊ η κουβ (φροντισταί) ἔονΙηθα {πὸ ὁΠουι5, ἀπ δοογαΐοβ Πΐπη- 

561 νγὰβ. Κϑϑηὶν τἱαϊοα]θα. Ὑοῦ {Π6 ϑϑυ] ον αἰΐαοῖκθ Ππαα Ῥθϑη ἔγοϊῦ- 

1655. βίποα {πον σοῦ οἰΐμοι αἰγθοίθα ἀσαϊηδῦ ῬΘΥΒΟη5. ΟὗἨὨ ἁ ΤΪΠΟΥ 

ππηρουΐαηοο, ΟἿ᾽ οἶδ πα [11Θα ἴο βῦυκο τι σα ποϊθηῦ ἤονοθ {πὸ 

τ ΆΚΟΥ Ροϊηΐβ. οἵὁἩ [Π6 θηθιηγ. ΤΠΘ βορϊδίβ ΠΘΟΔΠῚΘ ΤΏΟΓΘ ΠΕ ΠΊΟΓΟΙΙΒ 

Δηα σαϊηρα ἃ σΥθαΐου ἀη6] σ θαῦου ΠΠΠΉ ΘΙ Οἵ Δα πουθηΐβ δτηοηρ {Π|Ὸ 

γοσηρ. ΤΠγουσ {π6 ἰπῆπθηοθ οἵὐἠἨἠ ϑοογαῖοβ {πὸ {1580 ἀοοίν 05 

πγοαΐθηοα ἴο ροποίλαίθ {πὸ ἤραῦῦ οὐ {πΠ6 ρϑορίθ. 10 νὰβ. ροὺ- 

Βαρ5. ἀθοασῦ {Π15 {ἴπη6 {πῶ {πὸ 1) ΙρΡῃῖο οοα πα ἀθοϊανοα εἶπ ἴο ΡῈ 

πο υυϊβοϑύ οἵ 411] πηουΐαϊβ. ΗΙΆ5 σα] δηΐνν αὖ {πὸ θας]6. οὐ Το] Τα π 

(ὑνϊηΐοι οὐ 424 5.0.) παα αἰνθοΐθα σπου Ὰ] αὐοη οι ἴο ΠἷΠ ΠΙΟΤῸ 

μδὴ ουθῦ. [ΤῸ βϑοϑιηρα Ὡθοθϑβενν, ΤΟ Ὲ Π]Ο55. ΟὐἨἁ ΘΟΠΒΘαΈΠΘΠΘΟΒ, ἴο 

τηᾶ Κο ἃ γγυ6}}- 9] η πο α αὐΐαοκ ἀρ {πὸ ΟΠ ϊοῦ βοαΐῦ οὐ {Π6 ον!]. ἀΠ]Ὸ5Β 

[Π6 νἱοΐουν νγὰβ ἴο ΡῈ ἰοΐζ ἴο {Ππ|ὸ θῃθιην τυ ὑΠπου ἀν τὰ] οοηίοϑί. 

1.Α. ΒΟμτίηρσον (ΤοΡοὺ αἴθ ΟΙ Κη. ϑορ ἰδές, θὰΐ ἀρσαϊηβύ {Π|Ὸ ἔα ]βὸ ἀθβῖγο 
ἀο5 Ατσίβί., ΚΚαυίβυιιηθ, 1803) αὐΐοιηρίβ οἵ {πὸ ΑἸΠΘΗΪΔΠΒ ἴῸΓ ἃ Τη6ΓῸ Οὐ να, 

ἴο 5Βπονν “{παΐ {Π15 ΘΟΙΠΘαν ννὰ8 πού 4ἰ- βιρουἤοϊα] οχρ] πίοι οὐ {πϊηρὲ ἢ; 

τρϑοίθα τηδΐη]ν ἀραϊηβῦ ῬΠΠ]ΟΒΟΡΗΥ ἃπὰ {παΐ Δοσογαϊηρ]ν πο ὥοογαΐθβ θὰΐ 
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11. ΟΥ̓ πο ργονίοιυβ βορῃϊδϑύβ ΠΟΠΘ. ὙΥΘΥ6 ΟΠ ἴῃ ΑΥἿΠΘΗΒ ; {πΠ6 πῖϑ- 
ἄομλ πο {Ποὺ Ὀτουρῦ τγαὰβ [ογοῖση. Π6 ὈΡΠΠΙαη οὐϑίουυ οὗ 

(οτροίαβ πα δχογοϊβοα οὔἱν ἃ ὑταηβίθηῦ ἱπἤμπθηοθ, ἃπα {Π6 Οἴου 

[ΘΒ ΟΠΟΙ5 ΟὗἨ [Π6 Π6Ὺ αὐτὸ βοἠουιποᾶ ἴῃ Αὐπθηβ, [ῸΓ {π6 τηοϑὲ ρατί, 

ΟὨΪΥ ἃ5. υἱβιύοιβ τὶ βοθοῦ ἔνθηαβ, πα ΠΟ] {πὶ} αἰἸΒΟΟΌΓΒΘΒ 

(ἐπιδείξεις) ὉΠΘΓῸ ἴῃ ἃ ΠΔΙΤΟΥ͂ ΟἸΠῸ]6 [Ὁ ἃ ἰχθα Δ η ΘΘΏΘΙΆΙΠΥ ὙΘΙῪ 

Πἰρἢ ἴθ. Αἢ αἰΐδοκ {μα νγὰβ ἴο ἀθβϑίτου ὉΠ6 6υ]] τοοῦ δηα ὈγΆΠΟΙ 

οοὐἹᾶ ποὺ 6 αἰϊτοοίθα ἀραϊηβῦ ἔπθ56. Τὴ 5ῃδὺΡ βυοια οἵ Αὐϊο 

οομηρᾶν ἱπῆϊοίθα Ἰσῃῦ συγουμᾶβ, ἱπαθοα, ἴῃ 41} απαρίουβ; 108. {Ὁ]] 

γγοῖϊσηῦ, ΠΟυγΘΥ ΘΙ, [611 ΟὨ]Υ ἀροὸὰ Αὐϊο οἰδσθηθ ἃμα Αὐὐο ᾿ἰηβύϊθα- 

(ἰο5 ; δηᾷ σι Αὐϊβίορμδηθθ θϑρθο οί ]ν, σγμὸ Πα ἴῃ {Π6 ργθοθαϊηρ' 

γϑαν Ὀοσαῃ ἴῃ Πἰβ οοτηρᾶγν οὗ {πΠ6 ληιίρἠί8. ἃ Ὠδηα-[ο-Παηα οομῆϊοῦ 

γγ (ἢ {Π6 411- ρου αἵ] ἀθιηαρόσιο ΟἸθοη, ἴὖ τπηπβῦ ἤν Ὀθθη ἃ ροϊηΐ 

“ΟΥ̓ΠΟΠΟΥΙ͂ Ποῦ ἴο 45581] ππη δύ 8}1Ζ6α ΤΌΤ ΘΙ ΘΊΘΥΒ. ---- ΒΌΘΠ ἃ5 ΓΟ ΡΟΤΆΒ 

ἴον ἰηϑίδποο, σγο, Ὀοϑίάθϑ, υγὰβ ποῦ θυθη ἴῃ Αὐμῃρθηβ αὖ {παὖ {{πη6.] ---- 

Βαΐ {Π6 γοῦν Πποαᾶ οὐ {Π6 ποὺ ἀοοίγηθβ ἰη Αἴῃθηβ Ἰύβο., Αοοονά-. 

ἴηρ' ἴο 1ἷ5 νίονν [Π15 μοαᾶ σγὰβ δοοιαίθβ ; ἀραϊηϑῦ ἢΐπη, ὑπο θουθ, Π6 

{πΠ Π6 6] ΠΙΒ ΔΙΊΏΒ. 

12. ΤΠ εαἴίδοϊκ ἰ5 ποῦ ἃ ῬΡούΒΟΠΔ] οΠ6 : ἴὖ ἰ5 ποῦ αἰ οοἰρα ἀρεϊηβύ δοο- 

ταΐοϑ 5 ἃ τηδῃ. ΝΥ 15 ἴὖ ἄπ ἴο {Π6 σοϊά οὐ Αηγίμπβ δπα Μοϊθύμϑβ, 

{π6 βιθδοαπθηῦ βοοιβοβ οὗ δοοιαῖθθ, 85 σγὰϑ ὈΥ Ἰδαίου ὙΥΘ 5. Γ6- 

ρΡοδίρα ἤ οι ἃ {τἰνοϊουβ γα! το. Αραίηβῦ βθο0ἢ. ἃ ομδισθ ὉπΠ6 Ροοῦ 

1ἴ5. Ῥγοϊθοίθα Ὀγ {πΠ6 βροίϊθββ ραγὶῦν οἵἨ πὶ5. ραϊούβιη ἀπα {Π6 βύαγα 

ΠΟΠΟΒΟΥ οὗἩ Πἰ5. ὁπαγδοίου. ΤἼΘ ΟἾΪΥ οαπιθ6. οὗἨ ΠΟΒΌΠΌΥ ἰΔν ἴῃ {Π| 6 

δηϊασοπίϑιη οὐὁἨ ὕνχο ῬΥΪΠΟΙρ]68, οη6 οὐἨ ψῃΐοι, δοοογαηρ ἴο {Π6 πη]- 

γΟΥΒΔ] νίου, Βῃαγθα 150 Ὁ Αὐἰβίορμδηθθ, νὰ Τρυθθθηξθα Ὀγ ὅοο- 

ταῖθϑ, ὑγὸ {π6 ροοῦ ἔθ] Βἰτηβο ἀπο ἃ βϑογθα ΟΠ σαύοη ἴο 

ἀοίοηα {π6 ΟὔΠοΥ τυ ἢ 811 {πΠ6 ρόνοῦ οὗὨ [ἷ5. αὐῦ. ΑδοΟΓαΪΠΡῚΥ πού 

ΘΙ ΤΟΡβΙ ο5. 15 0 θ6 τοραγᾶρα 845. {Π6 

ΟΠΙΟΥ οΠαγδοίου οὗ {Π6 θ]ᾶν, 8Δη4 ΠῸ 
ΤΟΔ] αἰΐδοῖς ἸΡΟῚ βοογαΐοβ 15 ᾿ηζθ 664. 

Τὸ 15 ἔσθ ὑμπαῦ [Π6 αἰίδοῖκβ οὐ οοιηθαν 
ἸΡῸΠ ΟἼθοη ἅτ αἰϊγθοίοα 4150 δὖ {Π6 
ΤΠ 5505 ὙΠΟ ἃ1Ὸ Πῖ5 Δα Πουοηΐβ, ἀπ {Π6 

αἰΐδοῖκβ ΠΡΟ ΤΠ ΡΊ 65 ἅτ ΔΙ ΤηΘ4 4180 
αὖ {πο56 0 οι πη. Βα 51Πη06, 
ἃ5 {πὸ ρῬοοί Ρο]] ον, {Π6 [011165 οὗ {Π6 
ῬΘΟΡΙΘ ὑγοσο ΟΠΑΤΡΌΔΌΪΙΟ το {Πποῖν 1οδᾶ- 

ΟΥΒ ΔΠΩ Ὑγοτο 0 Ἀ6Ὲ οπγρα Ὀγ οοπμηθρεί- 

ἴηρ {πΠ6 Ἰαύζογ, 1Ὁ 15. ονϊάθηῦ ἐπί, 78 

ἃ5 ΟἹοοη 15. {πὸ Ἰραάϊπρ ομαγδοίου οἵ 
{π6 Αἰ ηὐῆίβ ἀνα ΤλατΊρ 65 οὐ {π6 δγοσα, 
50 ἴῃ {πῸ Οοιιεἰ8 ϑοογαΐθβ 15. {Π6 τηδῖη 
ΟὈ͵θοῦ οὐ τνἱάϊοα]θ. ΤΠ βαῦγτο 4065 
πού 1οβϑ ἰῃ φοϊηίθαποββ, ΠΟΙ 18. 105 
ΔΌΛΟΥ 1655 ΤΟΒΡΟΠΒΙΌΪΟ, ΑἸ ΠΟΘ 1 15 
πού αἰγθοίθα ἀραϊηβῦ {Π6 ῬΟΥΒΟῚ ΤῸΡ- 

τοβοηϊορα ὈγῪ {πὸ οΠϊοῦ δοίου (πρωτα- 
γωνιστήϑ). 

1 ΤῊ Ϊ5 γνὸ Ἰοάτὴ ἔγσοιῃ ΑΥΠποη.Υ. 218 Ὁ. 
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ΟὨΪΥ {π6 Ρῥθου ΠΥ 65 οὐ {Π6 Ρϑύβοῃ οὗ [Π6 ῬΒΠΟΒΟΡΠΘΙ, --- ΠΪ5 

Τ᾿ 6 η56 Ρ4]α Πποδᾶ. 1] 6 η5- |κ οΘοπηύΐθηβηοο., δῦ ποϑο πῃ αἰ] αὐοα 

ποϑίτ115, ὉΠ1οΚ Ρ5, Ὀγοδα βῃοῦ!άθυβ, ργοϊπαϊηρ ὩΡαοιηθη, ῥτοπα 

οΔΥταρο, ΒαυρηΥ οἴθηοθ, Δη6] 411 [Π6 ΟΥΠΟΥ τηϑὺκβ οἵ ἢΐβ σσοη- 

ἀου 1] ΡΘυβοη δ! γ, ΒΟ, μῸ ἀοαθύ, τοῦθ Θχϑοῦυ οορὶθα οἢ {Π6 

Βίερ6, --- ποῦ ΟὨΪΥ͂ ἰδ Ρονϑυΐυ, ἢἷβδ οοπίοσηρί [Ὁ ἔαβηῃϊοη ἀπα 

ἸπΧΌΓΤΥ, 816 τη8618 [Π6 τηοϑύ οὗἉ [ὉΓ {Π6 ῬαΓΡΟΒΘΒ οἵ οοιηθᾶν, θαῦ Π6 

15. 4150 τη86 ΓΟΘΟΏΒΙΌ]6. [ὉΓ [Π6 β'ηβ οἵ [6 σσῇο]θ βοῇοοὶ. δηα 50 

αα Δ Π Π 165 ἃ1τ6 αὐ θαΐοα ὕο Ὠΐπη νυ ]0 ἢ σοῦ ποῦ ἢϊ5 Ὀπὺ σου θοΥ- 

Το ὈΥ {πΠ6 ρορύῦ ἴἔτοιη {ῃ8 τηοϑδῦ ποίρᾳ οἵ {π6ὸ βορῃίἰδίβ. 

ΑΘΟΘΟΥΙηΡῚΥ ἰἴῦ γα ομαυορα {Παῦ μ6 γθοθῖγθα ἸΠΟΠΘΥ͂ ἕλοιτ ΠΪ5 

ΡΌΡ.5, ΘΓ Θα5. 6 ΠΟΘΙ ᾿θῦ ΔΗ͂ Οη6 ΡΔΥ 8 ἴδθ ἴον .εἷβ Ἰηβύσπουϊοη ; 

{πᾶῦ Π6 τῦαῶϑ δ ΘΠΘΙΏΥ Οὗ ΟΠΘΟΡᾺ] 5ΒοΟΙΔὈΙΠγ, μου θαβ, Δοοογηρ; 

ἴο ΡῬΙαίο᾽5 ϑ'ψηιροδίμηι, ἴθ πον ΠΟΥ ὈΟΙΝ ἰο ναῖπθ ἀπ ἰο ο]6- 

γαΐο ἴθ; ὑπαῦ π ἴαμα ἔβα! τ] {Π6 ρα]αθϑῦαθ Δηα συτηη βία, 

ὙγΠΟΥΘα5. Π6 νγὰϑ ΒΡ ΠΥ Τομᾷ οὐ ἔνοαπθηθηρ ἔποιι; ὑπαῦ Π6 

Βι ]οοῦοα ΠΙτη561 ἀηα ἢἰ5 Δα Πουθηΐβ ἕο 8 ὈΠΥΓΠΟΙΘΒΟΙΊΘ, οτηδοϊαύ- 

ἴησ' τηραϊξαῦοη., ΠΟΘ 5 Π6 γγὰβ ἃ Ρ᾽οίατα οὐ τορθαβῦ Ποϑ! ἢ ; {Ππαῦ ΠῸ 

ῬαΒΙ θα, Πἰτηβ6 1 τυ ΒΘ ΓΟΠΟΙΩΥ Δ η4] Πηθ ΘΟ Ό]ΟΟΎ, ὙΠΟΙΘ 5. Π6 (15- 
ΔΡΡιονθᾶ οἵ βοὴ βὐπαϊθβ καθ. Ὀθθίησ' ἀ561655 δ Πα οἵζθη Παυτηΐ} (Χοη. 

Μοιῃ. 1. 1, 2; ΙΝ. 7, 06Κ).. Μοβί οὗ {μ6 ἀοοίχϊηθ85 δϑουρθα ἴο 

Πῖτη ἴῃ {μ6 ΟἸομαβ ἄο πού Ὀϑίοῃρσ ἴο ΐπη, Ὀθὰΐ ἴο Ῥγοίΐαρουαβ δηὰ 

Πιοσθμθ5 οὗ Αρο]]οηΐϊαβ. ΝΥ, Τη01ὉῸ ; βίηποθ ἴὖ νγὰϑ ὩΘΟΘΒΒΑΡΥῪ [ῸΣ 

{πΠ6 ρορῦ ἴῃ ἃ βοθηΐο τορι οϑθηΐαϊοη ἴο οοηἶηθ ἢἷ58 γασγαηῦ ΠΟΙῸ 

ἴο ἃ 5Ϊηρ16 ἸΙοοα! νγ, μΠ6 τγὰβθ ΘΟΙΠρΟΙ]οα, ἴῃ ἰοΐϑ] αἰβυοσαγα οἵ δοο- 

ταἴοϑ᾽ 5 παῖ οὔ Γροαποηίηρ {Π6 βίσθοίβ ἀηα ἴο ἃ οουΐαϊη οχίοηϊ οἵ 

σἰνίηρ σοηίίημ4} ᾿πβίνπούϊοη οἢ ὕΠ6 νγαν, ἴο ἰηγϑηΐ Ὁ1 Ὠΐτη ἃ ΒΡΘΟΙΆ] 

ἐ]υϊγιοῖη- 81.100 (φροντιστήριον), ΠΟΙ, κὸ {πΠῸ ΟὟ], ΒΘ ῬΕΒιι65. ΠΪ5 

βύπαϊοβ ἴῃ {πὸ ἄαυκ. Οἡ {πὸ οἴμοι Παμα., τηϑην ἃ ΡΘΟᾺΠ ΡΥ Ὑγ Π 0} 

γγα5 οὗ βἰσῃϊἤοδηοο ΟὨΪΥ [ῸΓ {πὸ ᾿παϊνία πα}, ἀπ οου]α πού θ6 ομ- 

Ρ]ογθα δ5 ἃ ομαγαοίουβίϊο οὐ 0Π6 βορῃϊβίβ ἴῃ ΘΘΠΘΙἉ], νγὰβ Ἰσπογοά. 

Η!5 τοϊαὐϊοηβ ἕο Χαμίμρρο, εἰ δαιμόνιον, ἃηα τδην ΟἴΠοῚ ἐπ] ηρ5 οὗ 

1 ΘΙ] ΑΥΪΥ Μοίοη 15 τἱαϊου]οᾶ ἴΒΏ 1039) τϑοοριἶζοβ Ϊβ τηου 8. Ι͂η {ΠῸ 
{πὸ δίχα 5 ἃ8 ἴπθ σοργοβοηΐαϊινο οὔ πὸ 17Ππεδπορλογίατιιδαε Α σ ΤΠ ΟΝ 18 ἃ ΒΠ0 0 Κ- 

πουν- ΓΒ ϊο πο πα πο παίϊοβ. ΤὐκΚοννῖὶβο ἴπρ' ΤΥ ΡΊΟΔΙ σΟΥΓ ΡΟ οἵ ἐσαροῦν, ν Π1]|Ὸ 

ΤιΑιηδοθαβ ἴπ πὸ “ελαγηΐαηβ ἃ8Β πὸ ἴῃ {πὸ }ῆγοψε (84) πὸ 15 “ἃ ρσοοᾶ ρΡορί, 

Πποδᾶ οἵ {πῸ νγδγ- αγίν, ὑγποσθαβ πὸ ΤΠΟΪ Πϊββοα Ὀγ ἰδ γι ηα85.} 

Ῥοοὺ αἰξουνγασὰβ (Τ ποβιη. 841, ἤδη. 



10 ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

[Π6 βουξ, συ βοἢ που] πᾶν οἴου θα το τηδίθυ δ] [Ὁ] ἃ ΡΘΥΒΟΠΔ] 

Βα 6. Δ’ ΡῬαΒΒΘα ΟΥ̓ ἴῃ 51||6η06 ἴῃ {πΠ6 οοηρᾶν, ἰοϑῦ τῃαῦ τγ88 

ΒΡ ΟΙΆ] ἀηα ἱπαϊν᾽ ἀπ] τηϊρηῦ τον ἰηΐο [Π6 Ὀδοκρτοιυπηα πϑῦ νγὰϑ 
ΘΘΠΟΙΆΪ Δ ΠΑ ΘΟΙΏΤΊΟῺ ἴο {Π6 ὙὙΠ0]6 Ο]885. 

138 ΤΠῆ, ἐπουϑέοτο, {Π6 ρἱούασθ 0 Αὐἰβίορμϑηθθ ἢδ5 οἴνθη οἵ 8οο- 

ταῖθϑ ἀοθ5 ποῦ ροββθθβδ ὕπ0 ἀδοθρῦνο ΤΘΘΘ]Δ 06 οὗὁἨ ἃ ρουνίγαϊῦ, 

5011 {π6 ἀδρανίαγοβ ἔοτη ὅπ ὑπαὉ} 16 ποῦ οδ] τη η165, δηα οου]α 

ποῦ "6. ΕῸΓΣ ουθῇ ὑποὰρὴ οοΙαίθθ᾽ 5 ἔδιηθ νγὰβ αὖ ὑπαῦ {πὴ6 δύ 

Ὀορσὶπηΐησ (100 1.). 501 δ αἰτηοϑδί θῃθν ον ΡῈΌ]1Ο τηοᾶθ οὗἉ 116 

Δ η ἢἷ5. 5. Κῖηρ οὐ αἰ [165 Δηα Πα 5. τηπϑῦ δἰ πᾶν ὈΘΘη ππϊ- 

ΥΘΥΒΆΠν Κπονη, 8Πη6 ΔΗΥ͂ ΤΠΔΊΙΟΙΟΙ5. ΤηΪΒΙ ργοδθηΐαθίοη οὐ {ῃθιὴ 

σοῦ ]α αὖ οὔθ πᾶν ἴὈππηα 15 τοίαϊαθ!οη ἴῃ ὉΠ]8 ΘΘΠΘ6Ι Ὁ] Κηον]- 

ρᾶσοθ. ποθ ἀοραῦαϊοβ ΠΟΙ ΤΘΔΠ ΠΥ 6 16 ΠΘΟΘΒΒαΥν, ὈΘΟΔαΒ6 

ἋΌΤΟΥ ᾧΠ6 γορῦύ δοοίαΐθθ 18. ἃ οἷδϑθ οομοθρύϊζη ἃπα 15. βαύιυζοα 

85. ΒΌΟΘΝ ; 8Δηα ἰῷ 15. ΘαΌΆΠΥ 56 1655 ἴο ἀθέθπα {Ππ6 ομθ ἀρεϊηβύ {Π6 

ΘΠμαῦσο οὔ ἰπύθηςοηδ! ἔ]βθῃοοα,, ἃπα {ΠῸ οὔποι ἀραϊηδῦ {π6 πηριαΐα- 

[ἸΟ 5 ΘΥΓΟΠΘΟΙΒΙΥ οαϑδῦ Προὴ Πΐτη ἴῃ {π6 ΟἸοιι8. Ῥοογαΐθθ Βἰτηβο] 

Δα [5 Δαπουθηΐβ Ἰπαρσρα Αὐδίύορηθϑημθθ ααἰΐθ ΘΟΥΓΘΟΙΥ:; {ΠῸῪ 

ΤΘΟΟΡΉΪΖΘα ΗΒ. ΘΙ, Ὀαύ τοβρθοίθα η6 ΠΡ Π655 δ Πα Θα  πϑϑύηοϑβ οὗ 

Εἶθ οοηνιούϊοηβ. ΑἸΓΠΟΌΡῚ {Π6 ΟἸοιαβ αἸα ποῦ οἷνο βαϊβίβουοη, {Π6 

ΡΙαν τησδῦ πᾶν τηδαθ ἃ σ᾽θαῦ ΡΥ ϑϑίοη, βίημοο δοογαΐθβ αὖ ἢΪ5. 118] 

αἀοίθηαοα Πἰτηβο! αὖ Ἰθηρίῃ ἀρσεϊηθῦ 0Π6 οΠαῦοθθβ οοπίεϊπρα ἴῃ {Π6 

οοηθᾶγ. 5Π| 6 ἔθ! πὸ Πεαίγρα ἔοι πΠ6 ροοῦύ. Ηθ ριΌΡΔΡΙΥ τθοῖς- 

ΟΠΘΑ͂ Πἰπὴ διηοηρ Π056. γἡγ7Ππ0, ποι ηβοῖν 5 Δ ΟΥΪηρ ἈΠΑ͂ΘΙ ἃ ΤηΪβδΡ- 

ΡΓΘΠΘη βίο, ᾿ΠΠΟΟΘΉΔΥ σᾶγο ἴἰὖ ΓπγέΠου οἱνρου]αἰοη.} ΑΒ ΤᾺ 85 γγ6 

8 πᾶσ [Ροτη {Π6 βοδηΐν βίαϊθιηθηΐθ οὐ Π86 δηοίθηΐβ οἡ {Π6 51Ὁ- 

Ἰθοῦ, {πΠ6 ὕσγο Ὀθοδπη6 ΤηΟγ6 ἰη{ἰπηὰῦθ ἴον {Π6 θυ ουτήδηθθ οἵ {0 

ΟἸοι 5 τὰ πον μα Ῥθθη Ῥϑίοτθ. Αὖ δὴν γταΐθ {π6 Ἰθϑύβ βιι056- 
ααθηθν αἰγτοοίθα ἀραϊηδῦ Βοοναΐθβ Ὁ. {Π6 ροθύ δ᾽86 οἵ δὴ θη Ὁ] Υ 

ΠΔΙΏΪΟ55. παῖ (Αν. 1282 ἢ, 1δὅδ4 Ε΄. : Βδη. 1491 Η.}); δπᾶ 

ὙΥ Π116 ΧΟΠΟΡΠΟΙ Τηθηςίοηβ, πὶ πουῦ ἀην δηϊμηοβίύγ, {Π6 16ϑύβ οὐ {Π|6 

οοΙηραϊδη Ὑγ ἢ τοσαγα ἴο 5 τηδϑίρι', Ῥ]αῦο 15. Θνθ ῬΓΘΡΟΒΒΘΒΒΘα ὈῪ 

ὑπ Διρ Ὀ} ΠΥ οὗ {πὸ οθῦου. Τ1η Πῖ5. ϑυηιροδίνην ὕΠ6 ὕνγο ορροπθηΐβ 

Δ1Υ6 Τουπηα ἰοροίμον ἃ5 σιποϑίβ ἴῃ Π6 πουβο οὗ Δραΐμοῃ σἰζμουῦΐ ἃ 

5]η016 {τᾶοο οὗ Παίγϑα οἵ Τοϑθηϊηρηῦ. 

1 ῬΙαί. Αροὶ. 18. Ο(ΟΥἹ αἷβδο πιο. ὌγΥ ΡϑυβοῃϊῆἝῆορα ῬΗΠΟΒΟΡΗΥ ἃ. οογίαϊη- 
Ῥίδβο. 14, πόσο {ΠῸ νἱθννβ ΤΟρτοβοηϊοαᾷ. Ιγ ἴο 6 Γοραγαθα ἃ8 ἴπο86 οἵ ϑοογαῦθβ. 

Ψ--Ν" 



ΙΝΤΕΟΘΌΌΟΤΙΟΝ. 

ἘΣ, 

ΤῊ ρὶού οἵ {πΠ6 οοτηρᾶγ, {πκὸ τηοϑῦ οὐ ἰῃοβ οἵ Αὐἱβίορμαμποβ, ἰδ 

ΥΘΡῪ 5Π10|6. Αἰ τηδῃ Ὀϑομρίηρ' ἴο {Π6 Οἤ06 βοιπηᾷ δ η6 πποοιτιρίοα 

ΘοΥ 6. οὗ {Π6 Ρθοριὶο, ---- ἃὶ ΘΟ γῆ, ὙὙΠ0 ἢδ5 5 Πυθα τηδίουϊα] 

Ὁ ΠΑ ΤΠΟΓᾺ] τα]η ΓΠΓΟῸΘὮ ὕΠ6 6115 ΘοΙητηοη ἴο {Π6 {1π|65. {Πουρ ἢ ποί 

γοῦ Πἰιηβ6}} αὐξαοκοα ὈΥ {Π6 ροΐϑοῃ οὗ {Π6 ποὺ οὐ]ΐατο, 5 1θα ὈῪ 

Δάνθυβο οἰγουτηβύβϑημοοβς ὕο ΘΓ ο6 ἰζ. Ηθδ ἢδ5 Ὀθϑὴ υρα] μην, πα 

οου]α Πᾶν θηουθα ἢΐβ ΡΥΟΡΟΥΥ ἴῃ Ῥθδθ6 πα απϊοῦ, θαὺ θα 655 

84 νγαηΐ οὗ ομαγαοίθι αν ἰηνοϊνθα μὴ ἴῃ ἃ 56.105. οὗ τηϊβίου- 

ὕππθ5. Εὐχύθυ μα] ᾿πἤπθηοο, ρου Δ Ρ5. 450 {Π6 ἀθϑῖτο ἴο ταῖβο Ὠἰπη56 1} 

Δι'Όον 6 5 γϑηϊς, 85 ᾿παπορα Ὠΐπ ἴο ΤΠΔΥῪ ἃ ΠΟΌΪΘ, Ῥεΐύ τηϊβίναϊ "66, 

συ] οὗ {π6 ρυουσα ἔδιηη!ν οὗ πΠ6 ΑἸοιπδθοηϊάδθ (ἴο συμ] ἢ ῬΟΙΊΟΪΘ5 

Δ η4] ΑἸοϊθίαθ5 Ὀθ]οηρθα). ἃ τοϊαὔϊνο οἵ ἴῃ6 στθαῦ Μορϑοὶοβ ὙΠῸ 

γγᾶ5 [ἈΤΠΟῸΒ ἴῸ} [ῃγ66 νἱοίουθβ ἴῃ οΠανϊοῦ ταοοβ αὖ ἴῃ. ΟἸγτρίο 

σϑτηθ5. ΕΗδὺ Ἰαυχυσίοιβ Πα ὈϊΪ05. Παα Δαν τραπορα ἢΪ8. ΡΙΟρουΐν 

ΘΟΠΒΙΘΥΆΌΙΥ θη 516 ὈΟΓΘ Πἰπὶ ἃ 50η. Βιοθρἢϊ τπ}0 ἴῃ {πὸ τηϊᾶϑ 
οὗ {Π6 οοπῆϊοί οἵ {πΠ6 ορροβίῃρ θυ Ποῖ ρ] 65. οὐ ἢἰβ. ραγθηΐβ, νν6}} 

δοαπδίηὐθα τὶ {Π6 ὑγθακηθϑβοθ οὐ 15. ἔαΐπου, ᾿ηὐτοαποθα ἰηΐο {ΠῸ 

ΡΟΙ6 βοοϊοῦυ οἵ πμ6 οαρὶΐαὶ ἐπγουρ ἢ Ππ6 Ρυθρομα θυ ίϊηρ' ᾿πΠ ἤθη 6 

οὗ Πὶ5 τηούπου, {Π6 ῬΟΥ 5 ἴῃ θαῦν γοῦΐ) αὐΐαομϑα Ὠϊτηβθ!  ἴο {πὸ 

ΑΥὐδίοογαθο οἴγοὶοβ οὐ ὅπ6 Κρ δ :᾿ πα, {ΠγΟῸΡῊ {πὸ ργοα ἈΠ ν 

{πα΄ νγὰβ αἰπηοϑδῦ ππανοϊ δα ]ο. ἴῃ 500}} βοοϊοίν, μ6 πὰ 50 θαυμα θπηρα 

ἢἷθ. ἔαίῃο 5. ΡΙΌΡοΥυ νυ ἢ ἀοθύβ {Παὺ {Π6 αὔξοι, ἸποάρΆ 16 οἵ ρῥυΐ- 

ὑπο Δ Θηα ὈΥ͂ ἤγιηηθ85 ἴο Π6 ῥγΟ ΘΟ Π95 ἴῃ ἢΪβ ΤΠ] γ, 5665. ΗΒ 

αὐίοι ταϊῃ ΔΡΡΙΌΔΟ ηο. ΓΘ νγᾶγ. ἡ Π]ΟΠ 15. ΟὨΪΥ ᾿ποϊ ἀθηα }]ν τηθη- 

τἰοηρα ἴῃ {Π6 ρῥἷαν, μὰ αὐίνθη ἢἰπὶ ΤΟΙ ἶβ ἔδυ ἰηΐο {Π6 οεἰΐγ, 
ὙΠΟ Π6 ΟΟΟαρίΘ5. ἃ 5118}} Ὀυ]Παΐηρ' -ποῦ ἔδυ ἔσο ἴΠ6 ἤοῖβο οἵ 

δοοϊαίοβ. 
Ῥγοΐοσοβ (1--214). Τῦ 15 πίρῃῇ ; ἴῸ" ϑορβίδαθβ ἰὉ {Πγοαΐθηβ 

ΠΟΥΘῚ ἴο ἄλγη ; Δηχίθίν ΚΟΘΡΒ Πἷπὴ ἄνα. Ηἱἰδ5 50ὴ δ ης {ΠῸ 5] αν 98, 

411 ογουγα θα ἰοσοίμου ἰπΐο Οὴ6. ΤΌΟΠῚ ὙΠ {Π6 τηαβίου, 16 οἢ {δ 

1 ΤῊΡ “Κηϊρη β᾽ ΟΥ ΠΟΥΒΟΠΊΘη οὗ {δάκρη, ἴον ᾿πβέδποο, ἔγοτη ἐΠ6 πεντακο- 
{Π6 ἐΐτηθβ οὗ {πὸ Ῥο]οροππθβίαη Ὁ σιομέδιμνοι, ἃ {πὸ Ἰαϊίον αἰ ποῦ ποοθε- 

ὙΘΓΘ πού {ποθ ἱππῆς οὗ {π6ὸ ϑοϊοημαηπ. ΒΆΓΙΠΥ ΒΟΥ ἃ5. σαγαϊσγ. ὥὄθο Τηΐγο- 

οἸαβϑιποδίίοη. ΤῊΘ ἴὈγΠΟΥ τπϊσ θὸ «ποίϊοη ἴὸ {Ππ|ὸ Αἰ ψλίς, ὃ 34, 

«». 

11 

14 

18 
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ΙΝΤ ΝΟΘΌΟΤΊΟΝ. 

ΠΟΟΥ 5ΠΟΥ Πρ ἃ5 1 ἴῃ ἹΠΟΟΙΚΟΥῪ ; 51660 Βῃπη85 Ὠΐϊη ΔΙΟΠηΠ6. Ηρ τηϑῖκ65 
8 ΘοΟΙηρεϊαύοη οἵἨ ἢἷβ ἀθῦβ, ὑγῃϊοῃ ΒηονγΒ ὑΠπαῦ ἢ6. τησϑῦ ΘΙΏΡΙΟΥ͂ 

ΘΠΘΓΟ ῦΪο ΤηΘΉ 5 ἴο βαρ οουΐαΐη ᾿δοῦν. ΑΥ̓ου Ἰοηρ' γϑθχίοῃ, 

6 ᾶ5 [Ὀππηα Π6 τηθϑηβ; Ὀαὺ ἢ6 πθ6θα85. ἢϊβ. 50η [07 {π6 δχϑοιίίοῃ 

οἵ ἰδ ρίδῃ, θαΐ ἔθαυβ Πα 6 “1}} ποῦ γθϑα!!ν 6 ρουβυαδαθᾷ. ὙΠ 

ΓΘ Ίὴ5 Οὗ οπαθουτηθηῦ ἢ6 σεῖο ἢ ; Π6 ππαογίαϊκοα. ἴο ΘΟηγ ποθ 

᾿ΐτὴ ὉΠαῦ ΟὨΪΥ {Π6 οτθαΐοβῦ θα ρου 55 ἴῃ οὐϑίουυ δηα [Πἰσαὐϊομ οδῃ 

ἀγοχῦ στὰ] ΤΌΤ Π6 ΤΥ. ΤΏΘΓΘ 15 ἢῸ Ὀοϑύζοι ἔβϑοῆρι οἵ {15 αὐ 

ἴῃ ΑἰῃθηΒ ὕΠδῃ δοοιαΐθβ, ἕο ἢ6 δ. δῦ Πουηθ ὕνγο τηοᾶθϑ οἵ βρα- 

τηρηῦ (λόγοι). [Π6 δίγοηροι δηα ὉΠ6 σγθϑῖκου, {Π6 Ἰαίίοι οὗ νυ ΐοῃ, ἴῃ 

Βρ᾽ΐθ οὗ 105 δ ηη6, ὕθϑοῃθβ ΠΟΥ ὕο 1 ΘΥΘΙΥ͂ 510. Βαύῦ Ῥπίαϊρρίαθβ 

ἷβ. Του θα αὖ [Π6 την 6 {ποπρ]ιῦ οὗ ταυϊηΐηρ 5 ἤπθ οομηρ]θχίοη ὈΥ͂ 

βίπαν ; Π6 γοϊθοίβ. Π6 ῬΡΙΌΡΟΒΔΙ οἵ 8 ἔαύῃθυ, γγῇο 18. ΠΟῪ {Πγουγη 

ἘΡΟῚ Π8. ΟὟ ΤΟΒΟΙΟΘΒ. [Πηϑρύ, Τοτοούα] οἹα τη 85 ΠΟ ἰβ. Π6 

Τηπιϑύ ΠΟῪ ΘΔ {παῦ ἴον συ ΐο ἢ {Π6 βοὴ σου] πᾶν ὈΘΘη τη} 

Βοίζον βυϊθα. ὙΥ ἤθανυ Πθατῦ ἢ6 Ὀθίαϊκοϑ Πἰσηβθ} ἴο {Π|6 ποῖρ!- 
θουϊηρ Ποῦβο οἵ δοογαΐθθ. δηα ἰζῆοοκβ αὖ πΠ6 ἄοοῦ. Α ἰαϊκαῦϊνο 

βύπαοης ΔΡΡΘαΙΒ, 8δη6, ὈΥ παιταύηρ βοηθ οὗ {πΠ6 τηδϑύθι 5 οὨίοῦ 

ἔραΐβ, 50 οαρ{ϊναῦθβ {Π6 πονίοα {Πδὖ Π6 15. πηραύθηΐ ο 6 ἰπἰψἰαξοά. 

ΤΠ6 ὉΠ] ΚΊηρ ΒΠΟΡ ἰδ ορθηθᾶ, διῃηα [Π6 ὩθᾶγΘΙ ἢ6 ΟΘΟΠΊ65. ἴο {ΠῸ 

Ποδα-τηδβίου οὐἠ {Π6 τηγβϑύθυουβ βοοϊθύγ, ᾧη6 018 ἢ6 ΘηΘΟΠΠΐΘΥΒ 

ΘΥ]Ἱ θη 065 οΟἵἨ διηθΖίηρ' βΒοίθηθθ. ἘΕἼΠΔΠΥ., Π6 οϑρίθβ ὕΠπ6 τηδϑύου. Ὠϊτη- 

56 ἢ, ΠΡ ἀθρόον {πΠ6 θνουγᾶδυ σον] ἴῃ {Π|ὸ2 Το ρίοηβ οὗ {π6 δἱν, 

Β0ηΚ ἴῃ τηραϊζαϊ!οη ΡΟ Π6 ρῥαίῃβ οἵ ῃ6 ϑ8ηῃ. Ὑοῦ, αὖ {Π6 τϑαποβί 

οἵ 7Π6 ΠΘῪ ΡῈΡ1], [Π6 βαρ ἀθβοθησβ ἴο [Π6 οανῃ, δηα ουδοίϊοιιϑὶν 

(οἰρηβ ἴο δηΐου ἰηΐο οοηνοιβαύϊοη τὶ Πΐη. ίγορϑίδαθθ ἸΘΔΤῊΒ 

{πᾶὖ [Π6 ΘΟΙΏΙΠΟη ΘῸΩΒ ἃ16 πού ΤΟΟρΡΉΪΖΘΟΩα ἴῃ {Π6 βομοοὶ, θυ {Παύ 
{Π6ῚῸ 15. 8 ΘΗ ΓΟΙΥ ΠΟῪ βού {Π0γ6, ---ἰῃ ΟἸουαβ.  Τπαῦ Π6 τὰν 

ῬθοομηΘ γουΐῃν ἴο ἸοΟΙς Προ δηα ΔἀαΡθθ5 ὕΠ6η}, 6 15 βαθ)θοίοα ἴο 

ΒΟΠῚ6. ἰη ΓΟ ΟὕΟΡῪ ΘΟ ΘΙηΟηἶθθ. ΤΏθη [86 Ιηδβίου ῬΥΘΥΒ ἴο {ΠῸ 

9065 οὗ {Π6 βορῃϊϑίβ, ----- [Π6 Ἰπητηθαβι 016 ΑἸν, {Π6 Βῃϊηΐηρ Δούμποι, 

[Π6 ΟἸοια5, δ ηα δ5].5 [Π6η} ἴο ἃρρθδι. 

Ταγοῦοβ ΟἹ ἔι6 ΟἼνογιι5 (21ὅ--18). ΑΒ ἴῃ π6 Ἰ7ζα8}8 ἴμ6. οἰ ϊοῦ 
ΟὈ͵θοῦ οὗ ραΐϊγο, {πὸ Αἰμϑηΐδῃ ἐοηᾶμποθθ ἴον 1 ἰραὐίοης, ἀοὕθυτηϊ 65 

ἴΠ6 ομοῖοο οὗ δ ὁμοῦ οἵὐἨ Ὑ͵δαβρϑ, 50 ἴῃ {818 ΘοΙηοαΥ, ἴῃ ΟἸΘΙ ἴο 
ΡΙΓοβοηῦ ἴῃ ῬΘΙΒΟΠ81]., [Δ ησΊ0]6 ἔοστη πὸ ποΌυ]ουβ, πηγ68], πα ΟΝ] 

αἀγθδιηΐηρβ οὗ {Π6 βορῃηἰδύβ, Ααϊβύορ δ η65 ΤΌΤΊΩΒ ἃ ΟΠΟΙΕΒ οὐ ΟἸοιιϑ. 



ΙΝΤ ΝΟΘΌΟΤΊΟΝ. 

ΕῸΓ ΒΟΙῚ6 {{πη6 ἰην ]51016 ἴο {π6 δοΐονβ (922), {Π6Ὺ ρᾷ55 ἴῃ {πτοτρ 

{π6 Ιοἔ-παηα θηΐγαηοθ οὗ ὕΠ6 ογοποϑίρα (925). ΑΥἴου βῃακίηρ ον 

{Π6 ἀθνγν γθ1}5 ΤΠΌτη {Π|61} ᾿τητηογίαὶ θοᾶϊθ5. [ΠΘῪ ἈρΡΡΘΔΙ ἴῃ {Π6 ἔουΊη 

οὗ πγόχηθη, 8η6 βίηρ' 8 οὐδ ἴῃ ΠΟΠΟΥ οἵ [Π6 Ἰαηα οἵ Αἰοδ. 

ΕἸνδὲ Ερεϊδοαϊον, (514--Ὁ09). Βίμορβίδαθβ, γῆ0 ἃ5 δὴ πηἰταϊπηοα 

ΠΟΥΪΟΘ 065 ποῦ δ οὔοθθ τϑοορηϊζο π6 ΟἸοιιβ ἴῃ {ΠῸῚ} πππιβαδ]. 

Βυτηδη ἤοχτη, ἢγβϑύῦ τθοοῖνοϑ [ΠΤΌΤη ΠΙ5 τηδϑίου βοὴ ᾿ηϑίγποίΐοη ἰοποἢ- 

ἴησ ῃ6 ΡΟΥΘΙ οὗ {πΠ6 σοαάθ55685, 85. γϑῦ ἀρ Κπονγη ἴο τη. ΤΠΘΥ 

ΠΟΌΓΒΗ δηα βαβύβίη 411 γΠ0 ΠΟΙΟΥ͂ ΠΟΉΒΘΏΒ6 864 νην Ὀοτηθαβύ, --- 

ΒΟΟΓΉΒΑΥΘΙΒ, ΡΠ ϑ᾽οἴϑ 5. ΘΟΧΟΟΙΩΌΒ, ΟἹ Υ Δι ὈΪο ροθῦϑβ, ἀϑ ΟΠΟΙΊΘΙΒ ; 

ΠΟΥ δ ΔΒΒΌΙΠΩΘ ΔΗΥ͂ ἔοστη αὖ Ρ]ΘαΒΌΓΘ ; ΠΥ Β6Π4 τΤαΐη, ὑπ] Π6 6. 

Δ ηα ΠΟΗηΐησ ; Ζθι5, ἴο οὴ ἴοο]5. βου 6. ἸΟΥ 5} ΟΥ̓ΘῚ αἷν δηᾷ 

ΟἸουαβ, ἢδ5 πο θχἰβϑίθποο;; {πΠ6 δὔμουθαὶ νογΐθχ ἱποϊΐθϑ ὑΠθὴ ἴο {Π6 

ΘΧΘΟΙΟΪΒΘ ΟὗἁὨ {Π6]} νδυΐοιβ ρου ῚΒ. [Ὁ 15 {Π6 0 αἰδὸ {ῃαὖ ἸΘηα ἴο τηδὴ 

ἐς {Π6 αἰγὶ Πὶρηΐ οὐ {πουρηῦ" δηα βρθϑοῆ, δηᾶ ἴο {πθιὴ ίμορβίθο5 

τησδῦ ὁ Πομηαρο ἰΓ ΠΘ 1} αἰζαϊη ἢἷβ θη. [ἢ ΐβ οα86 Π6 ν}}} 15 

πού νδηΐησ ; Π6 15 ΤΌ ΔΟῪ ἴο ΙΔ Κ6 ΘΥΘΥῪ ΘΧΟΘΙΓΟΠ, ὕο ἘΠΕ ΘΙΡῸ ΔΗΥ͂ 

Ργϊναίίοη, ἴο ΒΟΠΟΙ ΟὨ]Υ Π6 σοῦβ οὔ {πΠ6 βορῃϊβίβ, δηα ἴο ττδο 

ΘΟυΘη ἴο στϑοῦ [Π6 οἴμοι σοαβ 1ἢ ἢ6 5ῃοι]ᾶ τηθϑῦ ὕπθι οἢ {Π6 βίμθϑῦ. 

ὙΥΠογοέοσθ, ἴῃ δὴ δηἰηπβϑίαβύϊο οηνηιοβ (451--415). συ ῖ ἢ ΡΟΥ Τα γ 5 

{π6 ϑηνίϑ]6 Ἰού οὗ (ῃ6 ρογΐθος ογαΐοι, 6 στϑοθῖνϑϑ [Π6 τηοϑύ Ὀ}1- 

Ἰἰαηΐδ ῬγΟΙἾβο5. οὗ ἔαῦαγο ΡΟΎΘΙ Δ ηα οἹοῦγυ. ὙΠΘΥΘΡΟΩ ὈΘοηΒ 8 ἢ 

δηΐγϑποθ θχϑιηϊηδίΐοη. ΑΒ {Π6 οἱ τῇδ Β]ΟΥ͂Θ ΒΟΙῚ6. ἔτᾶθοβ οὗ 

ἰηξθ ]Πσθηοθ, ϑοογαῦθβ δατηϊίβ ἢΐτη ἴο ἃ ὈΓΟΙΠΪΠΔΡῪ ΟΟ56. Ηθ ἰ5 

ΤΘαυϊγρα ἴο ᾿ΔΥ ΟΥ̓ Ηἷβ οὔΐον σαγηοηῦ, Δηα 15 16, ππᾶοὺ [πΠ6 θθΠο- 

αἸοῦομβ οὗ [Π6 ὁβοσιβ, ἰηΐο {Π6 ΠΟΙν οὗ ΠοΙ]Ϊθ5 οὗ [Π6 {πϊ πίη ρ-5Π0Ρ. 
αγαδϑαβῖ86 (510-620).} ΑΒ Β00η ἃ5 {Π6 βίαρ 18 διηρίν., {6 

ΟΠΟΥ5 ἔδοθϑ {πΠ6 βρϑοίΐδξουβ, δϑϑιτηΐηρ {Π6 πιδ8} ροβίτοη ΤῸ {Π6 

1 4) κομμάτιον, 810-17. Ὁ) παράβα- 
σις ῬΙΌΡΟΥΙ, δ18-ὃθ2. ὁ) {Π6 μακρόν ΟΥ̓ 
πνῖγος 156 Δηζηρ, ἃ8 ἰὖ νγὰβ ΑἸΝΥΑΥ8 

υυυὶτῖθη ἴῃ ἀπαρδοβίβ γ Π]Ὸ ἢ σου] πού 
Ὑ01] θ6 βθᾶ ἴῃ ο]οβθ σοηποχίοη ψ] ἢ 
τη 6 ἘΞΠΡΟΙἸάθαπ γ 86 οὗ {Π6 ῬΑΥΑ 518 
ῬΓΌΡΟΥ, οὗ ψῃο ἢ {Π6 μακρόν νὰ 8 ἃ βοτύ 
οὗ οοπτἰππδίϊοη. ὅθ αὐΐοσ ποίθ οἡ ὅθ2. 
4) φδή, 865-574. 6) ἐπίρρημα, 515-94. 
ἢ ἀντῳδή, δθὅ-Θ00. ρ) ἀντεπίρρημα, θ07-- 

6020. ὙΥγπ α. ΗἩοΥτηδ πὴ νγὸ πητιβῦ ἃ 551 5. 

{Π6 Κοιηχηδίϊομ, ΡΤ 515 ΡΓΌΡΘΥ (ὙΠ 
{Π6 πνζγος ΠΟ} {ΠΟΓῸ 15 0Π6), ΘΡΊΓΓΠΘΠΙδ, 
Δ Πα Δηίορ συποιηα τὸ ἴΠ 6 ΘΟΥΓΥΡΠΆΘΙΙΒ, 

{πὸ οὔθ «πᾶ απίοαο ἴοὸ {πὸ θητῖγο ὁΠο- 

τ8. ὝΠΘη {πὸ ρΡοοῖ ΠΪπΊΒ6 1} δοϊθα ἃ8 

ΟΟΓΥΡΗ ΘΒ, ὙὙΠΙΟΝ τνὰ8. ΒΌΠΟΓΑΠ {Π|6 

οᾶβο ἴῃ {π0 φασὶν ρΡουϊοῦ, ἴδ πυπβῦ πᾶν 

ΔΡΡοαγοα παΐαγαὶ ὁποιρὶ 1 ᾿Ὸ ΒΡΟΚΘ 

οὗ 1ἷ5. οὐν Αἰ Ταὶτβ ἴῃ [Π6 ῬΆΓΑ ΒΒ. 
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14 ΙΝΤΟΌΠΟΤΙΟΝ, 

ΡΑΙαθαβὶβ, πα ἴῃ {Π6 ΠδΤη6 ΔηΠ ΡΘΊΒΟῊ οὗ {Π|6 ροοῦ ΘΟΙθ] αἴη5 οὗἉ {ΠῸ 

ὙΤΌΠΟ" ἄοπθ Πΐπι αὖ {π6 ἤγβὺ ρου ουτήδηοο οἵἩ π6 ΟἸομαβ. ΑἸΔΠΟῸΡΊΙ 

8 ἢ ΘΧΟΘΙΙοηῦ πα οΑΥ ΘΠ] ΘΟΙΠροΟΒοα θΪ]αν, Ὁ μΒα5. θη ἀοίραίθα Ὀγν 

ἱποοιηροίοηῦ τἶναὶβ. αῦ, ᾿παβτη 0 45. ἴΠ6 ροθῦ, ΠΟΤῚ Πἷ5. ἢγβῦ αὖ- 

ἰοπηρίβ. οἡ, πδ5 δη]ογοα ΡΈΡΠ1Ο ἔανοι:, μΠ6 ἢὰ5 γον 504 {15 Ρ]αν δηά 

ΟΠ ΟῚ 5. ἰῦ ἃ βΒοοοπᾷ {ἰπ|Ὸ ἴῸγ {πὸ οπἰουαϊητηοηῦ οἵ ὑΠ6 ΑἸΠΘηΐαμβ.᾽ ΤΊ|Ὸ 

φδή ἀπα [Π6 ἀντῳδή οοπδαίη {Π6 τιδῖ18} ρΡΡΘ 815 ὕο {Π6 σοαδ; {Π|6 6ρ]:- 

Τῃοιηδ Πα Δη οΡ ΙΓ Ποιηδ τηα κα Γἀοούϊοιβ. Δ] 510 η5 ἴο σαστθηῦ ονθηΐϑβ. 

19. ϑοοοπα Ἐροϊδοαίϊον, (021--803). ΤΙη βρίζα οἵ {π6 ἔδοῦ παὖῦ ϑέγορ- 

β'αοβ ᾿ηϑἰβίβ ΠΡΟῚ ᾿θα ΐησ ΟὨΪΥ τ παῦ γΥ1}} οοηςαῦθ ἱπητηρθα!δίρθ!ν 

ἴο {πὸ αἰξαϊμιηθηῦ οἵ [15 ομᾷᾶ, {Π6 ᾿Ἰηβύγπονοη θοσῖηθ ἢ 0Π6 

ἀοοίτίπο οἵ τηοΐτοβ, οὐ γηγίπη5, δηα οὐ οὐὔἵβοθρυ. Μοβύ οὗ {Π6 

σ᾽οι ΠΩ 5. Ραϑϑθαᾶ ονοῦ ὙΠ ταρ᾽αἰγ, ὃἃ5. ὅΠη6 οἱ τηδῃ, ἴο {Π6 

ΓρΔ ΟΠ οΥ 5. στοαῦ ΡοΡ ΙΧ ιν, μὰ5. ΠῸ ΠΘδαῖ [Ὁ 580}} βαθ͵θοῖβ. ΤΠ 

αοοίτϊηθ οὐὁἨ οὐὔΠΟΘΡΥ οἴνοβθ ΟοΟδβΙ0 ἢ [ΟἹ ΒΟΙ16 ρσ, τη Ό 104} ἀο]θοία- 

(ἰοπ5. ὑγῖ ἢ, αὖ ἤτυδί, αὐουα ονθὴ {Π6 ῬῈῸΡ1] βοῖηθ διηπβοιηθηΐ, θυ 

ΒΟΟΠ ὈΘΟΟΠΊΘ ὙΥΘΔΓΊΒΟΙΊΘ. ἴο ἢΪ5. ὁη6-5146α τηδίου!Πβη. ϑοογαΐοβ αὖ 

Ιαβδύ γἱϑ]αβ ἴο [5 νυ ῖβηθ5, δηα αἰγοοίβ 115. βύπαϊθβ ᾿πητηθα αὔθ] ἴῸ 

ἴΠ0 αὐτὸ οἵ ἀοίγαπαϊησ. Ηροτο δίνορβίδαθβ ἀθνθίορθ ΒΟΠ16 ΒῃΓοννα- 

Π055. ἴῃ {πΠ6 Ἰηδηδροιηοηῦ οὗ Ὠγρούποίοαι Ἰανγ-ϑυβ ; Ὀαῦ, ἃ.5. πο 15 

ΠΠΑ]Πν σαν οὐ {Π6 βθιριαϊν οἵ ργοροβίηρ ἴο ονϑᾶθ {π6 ππέανονα- 

]Ὸ ἰβδθ οὐ ἃ βυϊδ Ὁ σοι {1πηρ’ σαΐοίαθ, Βοογαΐθθ ἰοβθϑ 811} ρΡὰ- 

τἴθηοο, Δ η6, αἰὔου βα ]θούϊηρ ἢ ἴο δὴ πηΒΙΘΟΟΒΘα] (οϑύ οὐὁἨἠ ΠῚ5 

ΤΩΘΙΊΟΥΥ. ΤΟ 565 ἴο ᾿ηδίγποῦ Ὠΐμη ΔηΥ ΤαγΠ6Υ. ὍΠῸ ΟἸουα5 δανῖβο 
{Π6 οἰ τηδη ἴο βοηᾷ ἢἷβ. 50. 

ΤῊ Οἡιογῖο 65 (100--τ00 τε 804--515) οοππορούθα νυ [Π15 οροὶ- 
ΒΟΘΊΟἢ ἅ16 πηπηρογίαηΐ." 

20. Ὑμῖγὰ ᾿ροϊδοαϊοη, (814--588). Βἰτορβίδαοβ τοαΐβ ψ] ἢ ΡῬΙΠαΙρΡΙ- 
65, Δη6 ΔΙΌΠΒΙ Πρ ΠΙΠΏ561} ἴῃ ὃ ὙγΠΟ]Ὺ πποχρθοίθα ΤΠ] ΠΠΘΙ ΒΘΙΙΟΙΒΙ γ᾽ 

{πγοαΐρθηβ. Πἷβ αἰβοθοαϊομῦ βοι 1 ΟΧρα βίου ἔγτομι {π6 ΠοιΒΟ ΠΟ]. 

Αὐ ἤνβδῦ ῬΒΙΙρρΙο5. ἄοοθβ ποῦ σοι ΡΥ ΠΟ Πα ἢἷ5 ΤΠ 6}, 10 Ἰοΐβ ΗῪ 

1 Τὸ τητιδύ ποῦ 6 ᾿ῃ’ρυυθα ἔσουη {η18. Λυίβί.) ἰο αχίοπα {πῸ Ἰαύίον. ἴο νοῦβὸ 
{πᾶ {πΠ6 Ῥίθοο ννὰβ Υθ8}}ν δοίορα ἃ βθο- 888, ΤῊηϊ8, που ΥΟσ, 15. απ παθ ]ο ; 

ΟΠ {{π|6. ΤΟΥ γϑυῦβοβ 021-803 Ῥο]οηρ ἴο ἃ Β6θ 6 
2 ΤΊ ο]ο0βθ σοηποχίοῃ οὐ {Π6 βίσορῃο νυ ΐη {Π6 φροντιστήριον, ὙΘΥΒ6Β 814-- 

Δα {Π6 Δη{Ἰ5Ί ΓΟ ΡΠ 6 ὙΠ 0Π6 οροῖβο- 888 [ὁ οπϑ ἴῃ ἔγοηῦ οἵ {πΠ6 ποιιβ6 οὗ 
ἀἴοη ᾿παπορα ΝΟβοιηδηη (1)6 Θρ βο15 ίσορβίδαᾶρβ. 

ΒΝ ευννδννδον. ἐμ 



ΙἹΝΤΚΟΘΌΟσΤΙΟΝ. 

4}1 βουίβ οὗ βίγδησο ἔγαστηθηΐβ οὐ ΠΪβ5. ἃ5. νοῦ πηαὶσοϑίθα υἰβάοιῃ. 

ΕἸΠΑΠν, ΠΟΥΤΘΥΟΥ, Π6 υἱ6]45. Ηἴ5 δυθυβίοη ἔου ἢἷ5. [θδοθου, τυ μῖ ἢ 

6 1ἴ5. ὕπ80 16 ἴο ΘΟποθΆ]. δυγαῖκοῦ αἰ5ὺ ἴῃ ϑοογαΐος. χηϊδίσασι ἀπ 

αἰβριθαβασο; Ὀπὺ αὖ ἰαδῦ ἢ6 δαπηϊβ {πῸ γομίῃ, ἀπα ΡῬτοτϊηΐβοβ ὑπαΐ 

6 5841] Ιϑαῦῃ [Π6 ἔπτο τηοαθ5 οἵ διοιυτηθηῦ ἔγοπὴ ὑΠ 61} ΞΒΡΟΚΘΒΙηΘΩ. 
ἴΠ6 ἥττων ΟἹ ἄδικος λόγος ἀῃηα {Π6 κρείττων ΟἿ δίκαιος λόγος. 

ΤΙῊο Οποτὶς Οαδ σπΐοῃ, δοοοτγαϊησ' ἴο {πΠ6 πϑαρ οὐ {πὸ ΟἹ Οοπι- 
ραν, ουσῃΐ ἴο Πᾶνα [ὉΠ] ουγθα {15 θροϑβοάϊοῃ, 15 υγσαηίίησ. ΤῊΘ 58 ΠῚ 
ΟΥ̓ 550. ΟΟΟῸΪ5 αὖ Π6 6πα οὗ [Π6 ποχύ. 

Τροιτγ, Ερεϊδοαΐοτ, (889--1114). ὙΠΘ οοπΐοβί θούνγθοη {Π6 ἄδικος 

λόγος ἀηα {Π6 δίκαιος λόγος Θηβιι65. Τ ΚΘ ὕπο ᾿ἰτηρϑίπουβ Πσηζουβ ὑπο ν 
[811] προῖ ομ6 διῃοίπου ἴῃ {Π6 ρύθβθηοο οὗ {πΠ6 γοιί ὙΠῸ 15 ἴο ὁῇοοβο 

Ὀούνθθη ἴμθη. Αἰἴδοι πον ᾿ανθ ϑρθηΐ β0πὴ6 {ϊπ|6 ἴῃ πΡ να] οα 
ΑΌπ56, ΠΟΥ Ρῥτοούρα, αὖ {μ6 οχπουίαίίοη οὐ [Π6 οποιτβ, ἴο ἃ 5γ8- 

ἰοτηδίϊο οοπῃίοβίύ, (ῃ6 αἰ ογθηΐ ρου οηβ οἵ υγῖοῃ ἅν βοραγαίθα Ὀγν 

Βῃοτῦ ομουῖῖο οὔθ (949-900; 1024-1095). Τὴ τηΔρπϊποοθηΐ ἀπὲ- 

Ρδοβϑίϊο ἰθίγαμπηθίουβ {Π6 δίκαιος λόγος ΡοΥΐΓαγ 5. {πΠ6 ἀποϊθηῦ τηο6 οἵ 

Ὀνιησίηο ΠΡ 6 γοθηρ,, ---- ΠΟῪ ποὺ. ἴῃ ἀΘΟΘΠΟΥ ἃΠ6 Ρτορυϊοίυ, 

γγ 16 ἱπυγοαᾶ ἰο {πΠ6 οπμᾶάπταποο οὐ μαυβῃΐρβ, ἐγαϊποα ἴο τοβροοῦ [Ὁ 

ΒΘΥΘΙΘ. 5016 αγΐ, δηα δοοιβίομηθα ἴο πη θϑίυ Δπηα τοβοῦνο ἴῃ 

[Π6 ῬΙΌΒΘηοΟΘ. οὗ οἱθ ΡθΟρ]θ; ΠΟΥ͂ ἔΠῸΠ}Ὶ 500} ΤΘαυηο {Π6 Τηθὴ 

ΟἼΟΥ ΠΡ ὙΠῸ ΠΟΙ ουΐ ἴῃ (Π6 ἤρυυ ἀαγβ οἵ [Π6 Ὀας]65 τττἢ {ΠῸ 

Ῥουβίδηβ. ΤῊΪΐΪβΒ τη ΔΙΟΠΘ Ο8 ἢ ῬΙΌΒΟΥνΘ {Π6 ἰά64] οἵ τηοάοβίυ 
αηα νἱγπθ ἴῃ [Π6 σοῦ 5 508]; ἴὉ αἴοπθ οδὴ οἷνο ἢΐη) τοϑῦ ἀπ 
͵ογοῖιβ ρϑδᾷοθ ; ἴὖ δἴοπθ, {Π6 Ὀ]θββίηρβ οἵ ἔθη ἀβηϊρ. Τῦ 1] στατνά 

Ὠΐτη ἀραϊηϑῦ 6 αἰβοταοθ πο σου] αὐγαὶ ἴηι ἢ πο οι θυδοοὰ 
[Π6 ΠΟῪ βυβίοιη. Τ7]}ι6 ἄδικος λόγος ΤΟΡ]Ϊο5. ἴῃ {Π6 νουβα δἀδρίοα ἴο 
ἢἷβ ομαγαοίου, {πΠ6 ἰϑιθῖς ὑο γαπηθίου, τυ πο ἰ5. οὐΐθη ρου οὶ ἴῃ 

{π6 ΟΙα Οοτηοαν ἴο τηδηῖς ἃ οοηϊοηῃίϊοιβ, 561 5}} θοΐηο, ὙΥ ΤΠ οὔθη- 
ΒΙΥ 6 ΔΙΤΌΟΆΠΟΘ 6 αἰβρΙαγβ ἰδ ΠΟῪ τυ βάοιῃ, ᾿ἱΓΠ1655 ΒΟΡἴβτηβ, ἀπε 
μΔοΚηουρα ἀυριπηθηΐβ, τυ ἶο]ι, Πουγον οι, δοοογάϊησ το {πὸ ΗΪδπ οἵ 

{π6 Ρΐθοθ, τηϑῦ ργου δῖ} ονοῦ {Π6 ν]ΡΌΓΟΙΙΒ. ΘΓ βία Οὐ Πΐβ ΟΡΡὸ- 

ποηῦ. Ηἰΐβ υἱ{ἱπιαΐο οὐ͵θοῦ ἰ5. ἰο ρον {παῦ θυ ΟΧ Το ΒΠδπιο- 

Ἰοββπθϑβ ἃπα αἴβσταθο ἄὸ ποῖ πϑτπὶ ἃ τπδῃ, ἰἢ ΠΟ ΟἾΪΥ ἰβ Ἀ0]6 ἴο 

ἀγογῦ ἐπ6 ᾿π͵]ατίοιιβ οχύουπα οὐοοίβ οὐ μἷβ ἀθοᾶβ, Πο ἈΡΟΌΤΊΘΙ 5 

το μ6 ῥγοάϊιοοβ τϑοοῖνο {ποῖν οἱ οΥ βίγθηρσῃ Τρομὰ {πὸ Γποῦ ἐπαΐ 

[π6 στοδίοσ ρατῦ οὗ {πὸ ρι]ο ἀτὸ σαι Πν οὐ {Π||8. ΥΟΥῪ ΒΤ ΟΒΒΏΟΒΒ, 

15 

21 



16 ΤΝΤΕΒΟΘΌΟΤΊΟΝ. 

ἩΠΟΙΘΌΥ {ΠῸ δίκαιος λόγος 15 50 ΡΟΙΡΙΟΧΟΑ͂ ὑπαὖ Π6 ἄθοϊαγο5. ἈἰΤηΒ6 1 

γα ΠἰΒΗΘα ἀηα Ὀθύεϊκοϑ ὨΙΤηΒ61} (ο ΠΟ. 

Τὴ {π6 Ερίνυ]θηνα νυ ϊο ἢ ἔο]] ον (111ὅ--1180).,} [16 ὉΠΟΥ͂ Τ5 ΤηΔΚΟΒ 

ἃ ΠΕΙΠΟΙΌΙΒ ἀοιηδηα ΓῸΥ ἠαδίϊοθ ἴο {π6 ροοΐ αὖ {π6 αηαᾶβ οἵ {ΠΗ 

Ἰπᾶσοβ ὙΠῸ 816 ἴο ἀρθοϊάθ ἀροῃ {Π6 τηθυ 15 οἵἉ {Π6 Θοτηρθύϊηρ' Ὀ]αΥ5. 

2.5. ΕἿΠΠ Ἐρεϊδοαϊον (1151-1802). Βίπορβίϑαθθ ὈΥΪηρ 5 ὨΪΒ. 50 ἔΤΌΤΩ 

{π6 560. ], ἀηα ἸΘαΙῊ5 ἴο Πἰβ στοαῦ ἸΟΥ ὑπαῦ {π6 ἰηβύσιοιη Πὰ8 

Ῥθϑῃ βιοοοϑϑία!. ὙΠῸ Ὀοβύ ρτοοῦ οἵ {Π15 15. ἃ ἥπο ἰοϑραὶ ἀθαποίίοῃ 

τ πίοι ἐπ δα δϑίοῃϊβηθθ Ηἷἰ5 ἔαῦποῦ. ΤΠῸ πΟΡΠΥ 811 9Ὸ 

τ Πΐῃ ὕο ΘὨ]ΟΥ͂ ἃ οοπργαϊα]αίουυ ἴθαβῦ; Ὀαὺ ᾿τητηθαϊαἴθ!γυ ϑίγθρϑβία- 

ἄθ5 ἰβ οδ]Ἱϑᾶ ουὖῦ ὈΥ ἃ ογθᾶϊου, ὙΠῸ ΘοΙη68, Ὀγηρίηρ ἃ ὙΥΪΠΘ55. ἃ 8 

τοαπϊ α ὈΥ Ιαν7. ὕ0 ΒΙΠΏΙΠΟΩΒ Π6 ΟἹα τηδῃ ἴο ΔΡρθδγ Ὀθίοσυθ οουτχί 

Ῥοοῦσβο οἵ ἄορίβ. Βαΐ Βίτορβίδαθθ, σὶῦμ {ὐϊπηρηϑηῦ ἀουἸβίοῃ, 

Ῥίον 5 ἴο Πἷπι {μὲ πὸ τηϑῃ ὙΠῸ 15. 501] Ὀϊαββθα ὈΥ͂ {πΠ6 οἱ Ρῥγο)α- 

ἄϊοθβ οδῃ οἰδίτη {μ6 τϑρϑυιηθηῦ οὗ Ἰϑηῦ ΠΟ Π6Υ. ΤῸ ἃ Βθοοπᾶ οἵθαϊ- 

ἴον ἴῦ ἰ5. 5Βῃόνῃ, ὈΥ̓͂ ΔΙσαηθηΐθ αἀγανγῃ ἔχοι ῬΉγ 5105, ὑπαῦ 10 15 {Π6 

στραΐοϑδῦ στοηρ ἴο ἀοιηδηα Ἰηΐοιοϑῦ Οἢ ἃ ὈΥΪΠΟΙρΆΙ. 

ΤΠο Οπογὶς Οαθ νὨΐοι ΓΌΠοῸν5 (1802--1820) ἐοτοῦθ}}]5 {πΠ6 Βρθθαυ 

ῬαΠΙβῃτηθηῦ οὗ {πΠ6 ΟἹ ῬΘΡ]ΌΓΘΓ. 

93. Τί Εωοᾶοβ (1821--1510) Ὀγΐηρθ δὴ ἀποχρθοίοα!υ βυδάθῃ {Ὁ16|]- 

τηθηῦ οὗἨ {Π15 ΡΙΌΡΠΘΟΥ. δ γαρβίδαθβ τ 8168 οαὖ οὗὨ [Π6 ΠΟοιιθ6 ; ΠΪ5 

500 85 Ὀϑαΐθῃ Πΐτη, δη 5. 50 ἴδ {το ἀθηγίηρ [Π6 οαΐαρθ ὑΠδῦ ἢ 

δούθμα Πν ἕαῖκοθ Δ Πσῃῦ ἴῃ αὐξοιηρύϊηρ, ὕο ᾿πϑΌγ ἴ0. ὙΠ οἱ τηδῃ 

ΤοΙαΐοϑ ΠΟῪ {π6 αα8 7701] Ρορᾶῆ. ΑἸΓΠΟΘ]. ΠΘΟΘΒΒΙΟΥ Πὰ85. ἔοτοθα 

Πἰπη ἰο δἀορῦ {π6 ποὺ ου]ύαγο, 501} 8. νίθυγβ οὗ ροθίυ δηᾶ 108 

ΤΩΟΤΆΪ αἰτη5 ὈΘ]οηρ' ΘΗ ΙΓΟΪῪ ἴο {πΠ6 οΪά. Ηδ τοσϑιβ Θπηοηΐαθθ. δηα 

ΑΘΒΟΒν]5 85 τπ6 ρορίβ, δηα ΕπαυρΙ 405 δἃ5. ἃ ΟΟΥΤΙΡΌΘΙ ΟὗὁἨἁ ἸΠΟΙΔΙΒ ; 

Δ ηἃ ποθὴ ῬΠΙαΙρΡ 65, δὖ {πὸ [θαϑῦ, ἀθο η65 ἴο β'πηρ' ΠΥ ΒΟ0ησ᾽ ἔΥΌΤΩ 

[Π6 ἢτνβῦ ὕνο, θυῦ βΌυΚοα ΠΡ ἃ Ἰοχα δἷν το ἘασῚ ρ᾽ 65, ἃ ΌΤΙ 

Ροσίηβ, τυ ΒΟ οηθ. ὈΥ {π6 βοη Ὀθαίίηρ ἢἷβ ἔδαῖμπου. πα τὶρηίν. 

α5 ΡΒΙαΙρρΙα65. ἀοιηοηδίγαξοβ ; ἔου, ἴο Ἰηῆϊοῦ Ὀ]ονβ. ὕΠ6 τηοίνο οὗ 

ὙΠ] Οἢ ἴθ σοοᾶ-ν}}}} δηα 0πΠ6 οὈ͵δοῦ ᾿ηρτονοιηθηΐ, πηαδῦ θ6. ὅπΠ6 ῥυῖνὶ- 

Ιοσθ ποῦ οἠἱύ οὐἠἨ {πὸ δίπουν ὑονγαυ θ ἷ8. ΟΠ] ἄνθη, Ῥαΐ 4180 οἵ {πὸ 

ΒΟ ἰονγα 5 ἢἷ5. ΟΠ] 8} ἔαῦμου. ΤΊ] τϑοῖργοοδὶ ομδγδοῦου οὗ βίο 

ΓΟΚΘΩΒ οὗὈ Ἰογῷ 1165 ἴῃ παίασο, ἃ5. 15 ΒΟ ὈΥ͂ 6 ΘΧΘΙΏΡΙ6 οἵὗἉ [Π6 

1 ΚΠΟἢ ἰβοϊαίθα δορὶ πουηαΐα ἃ (Επρουῦ, Ν, 9470. Εν ῬΏὨ1]10]. υπᾶ 
Τουπα 4180 ΘἸΒΟΎΠΘΙΟ ἴῃ ΑΥὙἸδίορ μδη0θ5 Ρδαδρ. ΥΟ]. 68, Ρ. 122). 
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00 Κ. Τῃθ στοῦ ΡΙΌΡΟΒΘΒ. ον ἴο 5Π0ὉΚ {πΠαῦ Π6 ἢα5 ἃ τἱσῃῦ ἴο 
ῬΈΠΙΒἢ. ΠῚ5 τηούπου ; Ῥαύ {πε 15 ὕοο το ἢ [ῸΓ Π6 οἷά τη. ἨἩον- 

ΘΥΘΙΣ ΤῸ) Π6 5. Θι ἰ Γογοα ἀραϊηβῦ 15. τυιἶθ, ἢ6 501} ρόββθϑβθβθ ἴοο 

τ ΠΟ0}} παΐιγα] Το] ηρ ηοῦ ὕο ρογοθῖνο ὑπαῦ τὶ 50. ο,ῸΒ5. ἃ ψ]ο αἰ οὴ 

οἵ ρῥἱθίυ 411 ογᾶθι δηα αἰδοῖ ρ!]η6 ἴῃ [Ἀγ ]γ Δηα βία ἃτ6 αὖ ἃ οπᾶ. 

ΤΠΘ ἰηνγατα 56 η86 οἵ πῆἢδὺ 15 υἱοῦ, οὈβουλοα [ῸΓ ἃ ἸΙοησ τη ὈΥῪ 

οονθίοιβηθϑϑ, ΤΟ ΌΌΘα5. [ἢ ἄθορ οοῃίγ 0 ἢΘ ΤΘΡΙΌΔΟΠΘ5. {Π6 

ΟἸουα5 σι Παγίησ' ᾿ηνοϊ να ἢΐπ ἴῃ [15 τηΐβουυ. Βαΐ, ἃ5. οἰβθυγ Ποῦ 

ἴῃ Αὐἰβύορπαμθϑ {Π6 ομοσιβ ΠΡΟ ΠΘΠΟΥ Ταΐβο5. 1056} ΒΘ ]ΥῪ ΤΓΌΤῚ 

Ραυγυοϊραίίοη ἴῃ {πΠ6 [Ὁ11165 οἵ [Π6 οἴμοι ραγίϊθβ ἴο {Π6 βϑυΐοιϑ ΤΠΟΓᾺΪ 

βϑῃπηοηῦ ΤΟ ρΓϑοηΐθα Ὀγ {π6 ρΡοοθί, μα ΟΡῬΟΒβ65 ποθ ποτὴ ἴῦ ΠδΒ 

Εἰ Ππουΐο βαρρονίθα, 50 ποθ {ῃ6 ΟἸοπαᾶβ, ργθνυϊοιβὶν {π6 τοαᾶν 

ΠΟΙΡΟΡΒ οἵ ϑοογαΐθβ, πποχρθοίθαϊ!ν το ποῦ πο 6 Ὠΐμη Δ ηα ἈΡΡΘΆΣ 85 {ΠῸὸ 

οΠμδιηρίοηβ οὗ {πΠ6 ἀοβϑρίβοα το]ϊσίοη. Δ δίθορβίδαθβ μὰ5 οὐ ἢἰβ 

ΟΥ̓ τηούϊοῃ Βα μονα Πἰμη561 ο ἴΠ6 βϑαάποουρ, ἀηα Πδ5 ααγρα, 

{ΠγΟῸΡ αν ]ο55. ἀγατῖοο, ἴο Ἰοοβο {π6 θοηα 5 οἵ ἡπβῦϊοο, 50. οἡ {Π6 1 

546. {πΠ6 σοάρϑϑθοβ αν δηοοιγασοα ᾿ἷπη ἴῃ ἢἷβ ἀθ] βίοη, [ἢ ΟΥ͂ΘΥ 

ἴο οὔθ Πίπη οἰδοίια!ν. ΗἨθ ἰ5. Θουηρο θα ἴο ΤϑοορηἶΖζο Πἰβ ΤΌΠ]Υ, 

Ὁ Πα Πἰβ ΠΟ] Ταρο ἰ5. αἰγοοίθα ἀραϊηδῦ δοοιαΐθβ ἃη6] 5. Β6Π0ΟΙ]. 

δίποο ῬΑ ρΡΙ 65. τοίπβθθ ὕο ΤΌ μον ἢΐτη ΔΩΥ αβϑίβίαηοο, ἢ6. ἢΐπη- 

56 1, ἢ {ΠπΠ6 «ἰα οὐ 5. βίανοβ, ἀδθϑίγσουβ ὕπ6 {πη Κίηρ-5Π0Ρ τ} ἢτο 

Ὁ η4 ἀχο, δηα αὐἶνοβ {Π6 βορ ἶβίβ αὐγᾶγ. 

ἮΝ, 

ΤΟ οοιηραγ οἵ πὸ ΟἸονα8 νχὰβ βου ον αὖ [Πη6 τοαῦ Ὀιοηγβία 

ἴῃ π6 γϑᾶν οὐ {π6 ΔύΌ ΠΟ ΙΒΔΙΌΠ 5, ὑπαὺ 5, ἴῃ. Μάγοι, 4259. μ.0.} 

Διμοηρ πο οϑυϊνιτ65. οὐ πὸ Τοηγβία, ἴΠ6 αγαμηδίϊο οοηΐοβί οὗ 

ΘΟ ΘΔ. τπγὰϑ οπ6 οὗ {πῸ τηοϑῦ ροριαυ. ΤΠὴ6 Ῥουϊουιηδηοο οἵ 

{Π686. ΡΪαυβ, 85. γΧ}} ἃ5 {παῦ οἵ {π6 ὑγταρθαϊοβ, νγαὰθ ριον ἀραὶ ἔῸΓ 

ΡΑΙΕν ὈῪ {Π6 βία ἀπα ῬαΡν ὈῪ σγθα ἢν οἰ Ζθηβ., γ Πο86 «165. ἃ85 

ΟΠΟΥαΟῚ ὑγοῦο τοοι]αίθα ὈγΥ αν. ΤΉΓΘΘ ὈΥΪΖΟ5. ὑγ 6 Ἀγ 6] {Π|Ὸ 
Ροοίβ : ὙΠΟΘΥΟΙ τϑοοϊνοα (π6 ἢγβῦ νγὰβ νἱοΐου ἢ ἴο σϑοοῖνο {πὸ {πϊγὰ 

γγῶϑ ἸΟΟΚοα, ροὴ ἃ5 ἃ αἴβοταοθ ΤΙ͂ῃ {πὸ οοηΐοβί ἴῃ ΠΟ {Π6 

1 ἘΠῚ Προ Ποβῖ5: αἱ πρῶται Νεφέςτ ΤῊΪ5 βίατοιηοηΐ 18 ἈΠ ΙΥ ΘΟΠΗγπιοα ὈΥ͂ 
λαι ἐδιδάχθησαν ἐπὶ ἄρχοντος Ἰσάρχουι ΟΥΠΟΙ ἰοΒ ΠΠἸΟῊν. 
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ΟἸοιι 8. νγὰβ ΘΟμοου ρα, ΟΥαίϊητ5 ἢ {Ππ6 Πυτίνη (ΤΠ 7ἔἴη6- Βοίϊ6) σΤΟῊ 
ἴπ6 ἤγβί ρυῖΖο (866 οὶ Επ. 520 [.), Ατηϊρβίαβ ψὶἢ {Π6 Κόννος (φῇ. 

δ Τ0}) {Π6 βθοοῃᾷ, δῃηα Αὐὶβύορῃδηθβ γϑορὶνϑα [6 [ηϊνᾳ. Τὴ βθοθθβ 

οἵ Πβ. θυ ]16} ΡΙαγ5. διηοπρ' μοι [η6 «οἠαγηΐαηδ πα {Π6 Μη ρ] 5 

(πὸ Ἰαϊίου ρου ονυιηθα ἴῃ ΕῸΡ., 424) σαϊηρα [Π6 ἤνβῦ ῥυῖζθ, πδᾶ 

Ἁγ ΚΘΗΘα οτοαΐου ΠΟΡ65 ἴῃ [ῃ6 ροθύ, θϑρϑοίδ! νῦν ἃ5 μα παα Ῥοβϑίονγοα 

ΤΠ ΠΟ} ἸΔΟΥ͂ ἀΡΟῚ {Π6 ΟἸοιαδ, ἀημα τοσαγ θα [18 ΘΟΙΠΘΑΥ 85 96 οὗ 

μἷἰβ θοϑῦ. ἀοοογαϊηο ο {πὸ ΕΠ ΠΥ ούΠ 6515, ἴῃ {Π6 νΘΥῪ ποχῦ Ὑ6Ά. 

(ἈΥΌΒομβἷρ οὐ Ατηϊηϊα5) π6 Ὀτουρπῦ {Π6 ῬΙΆΥ προη {ΠΗ βίαρο ἀρδίῃ, 

θαῦ τὶ πὸ Ῥοίζοι. βαοοθθϑ. Βαῦύ {Π15 βίαϊοιηθηῦ 15. θυ ἀμ ΠῪ οατο- 

ΠΘΟΙΒ ; {πεῦ ἴῃ {πΠ6 ποχῦ γϑὰῦ (422), ἴῃ πο (μ6 ἸΠροάγων ἀηᾷ {Π6΄ 

Ἡγαι5}5 οὗ Αὐἰβίορμδῃθϑ ὑσοτο δοίθα, η0 τ ρου οι οἵ [Π6 ΟἸοιυι8 ἴοοκ 

ΡΙδοο, 15. οοποραᾶρα Ὀγζ 411. Ῥαΐ 1ἰᾧ 1β θαι! νυ ονἹάρηῦ {πα΄ [Π6 Ῥίθοθ 

ὙΠΟ γ8 ῬΡΟΘΒΟῈΡ 15 ποῦ ἴῃ {Ππ6 ΒΏδΔ 06 ἴῃ ΜΏΙΘΠ 1ῦ ΔρΡΡΘαγρθᾶ ἴῃ 428. 

ΤῊΪ5 15. ΒΟ Ὀ]ΔΙΉΪΥ ὈΥ 105. οὐ ΡΤ δ β15 (ὅ18--502}. ἴῃ γ Β10}} {ΠῸ 

Ρορθῦ Θοῃηρ]αηβ αὖ Ἰθδοίῃ οἵ Π6 τηϊδέοτίπιηθ οὐἠἨ ἢΪ5 Ἰηρθῃῖοιβ ΡΪαν. 

ΤῊΘ σἀποϑθοη Δ171565 ὙΠΘύΠΟΥ οὔθ ῬΟΥΠΟΏΒ 4150 ἤδγθ βυῇοτγρα 

τηδίουϊα] ΟΠΔΗΡΘΒ. 

Ιη {πὸ ἤγϑί ρ]δοθ, Ὁ ἈΡΡΘαῦθ ΤΟΙ ὕΠ6. ῬδΡΆθαΒ15 ὑμαῦ θη {116 

Ροοῦ στο ἴύ, μ6 ἰηΐθηαοα ποῦ ἸΠΘΓΟΙΥ ἃ ΤΟΥΙΒΊΟη [ὉΓ {π6 τϑδαϊῃρ' 

ΡΌΡΙΠΟ.5 Ῥαῦ ἃ ΠΟῪ ῬΘΥΪΟΥΤ ΠΟΘ. ΠΟ τηϑύξου οί μου {Π18 ΡΟ ΡΟΒΘ 

γγῶϑ ΟΥΟΙ ΟΔΙΓΙΘΩ͂ οὖ ΟΥἩ πού; ἴον ῃ6 δἀάγοϑϑθθ πού σϑδᾶθιβ θα 

βρϑοίαΐουβ (518 ; ο΄ ὅ85) ; Πα τοίδιβ ἴο ἴῃ {ποδία (ἐνθάδε, 528). ἴῃ 

ὙΠΟ. Πἷ5. ἤγϑύ ρίθοθ (Δαιταλῆς) γροοορὶνθαᾶ βοῆ ΔΡΡΙδαβθ, ἃπαᾶ ἴῃ 

γΥ ΠΙοἢ, 45. Π6 ΠΟΡῸ5 Πμθη τσίδϊηρ, {Π6 βϑοομᾷᾶ ΟἸοιαβ νγὶ}} 6 Τηο 6 

5ΠΟΟΘΘΒΓα] {πη Π6 ἤγθῦ; Π6 4180 βρθδιζβ ΟὨΪΥ οἵ στῖνϑὶβ οἡ {ΠῸ 

βίαρο, ποῦ οἵ τῖνδὶβ ἴῃ {Π6 ἔανου οὗ {π6 γτϑδαϊηρ' ρα }]106. ὍΤμο οὉ- 

Ἰθούίοη ἴο {5 δὐσπτηοηΐ, {πα΄ ἴπ6 Ροοθῦ ψ]ΒΠ6α ΟὨΪΥΚ ἴο ΚΘΘΡ ΠΡ {16 

ΔΡΡΘΑΤΆΠΟΟ οὐ ἃ ρίθοθ ἰη παρα [01 ρου ΤΟΥ Πη66, Δ Πα 50 ΒΡΘΔ ΚΒ οὗ 

5ροοίαίογβ θὰπὺ τηθϑηβ γοαθγ8, σου] του [Π6 ΔΡοΥθ- θη] οηθα 

ΟΧΡΓΙΘΒΒΙΟΏ5 ὙΟΥῪ ΟΟ]α Δηα ἰη5]ρ014, δηα {πΠ6 Δ᾽] ϑίοη ο {π6 ἀθἤμιϊο 

Ιοοα! ν οἵἩ [π6 {ποαΐτο (ἐνθάδε) που] 06 δἰπηοϑῦ τπηϊη 10 10} 16. 

1 ἘΠῚ Π Πυροίποβίβ : αἱ δὲ δεύτεραι εἰσήγαγεν. ( α. ἨογΙίδπη, 28 οά. 
Νεφέλαι ἐπὶ ᾿Αμεινίου ἄρχοντος. Απ ῬΡγρΐ. ΡΡ. ΧΙ. ΤῈ, 
780 Ῥοΐοτο : ἀποτυχὼν δὲ πολὺ μᾶλλον 2.Ὰ5 ἤπα!ν Οὐ ρ 4150 Ῥο] θυ 68. 

καὶ ἐν τοῖς ἔπειτα οὐκέτι τὴν διασκευνγν ΒΕΓ. (ΟΥ̓ Βᾶ0 8. (ἰτ68. ἀοΥΥ1585.180, ».17. 
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Βαύ [{ Αὐἱβίορμδηοβ ἰπξοπαρα ἴο Ὀυϊηο [Π6 ΟἸοιαβ ἀροη {Π6 βέαρϑ 

ἃ ΒΘοΟμα {ἴπη6., ἰῦ τηὰν ἢ Ἰπβύϊοθ 6. ἀϑκρᾶ σπῃϑίμου μ6 ποι]ᾶ 

πᾶν ἀαγρα ἴο τορϑαῦ ἴὖ πϊτῃουῦ Δην αἰζου αἰ οὴ5 οχοθρῦ {Ππο86 ἴῃ {π6 

δα αβὶβ.. ὙΠῸ οομηθαγν Πϑα ἔα!]οα αὖ 15 ἢγϑῦ ρου ξουιιδθποο; οου]ᾶ 
(6 δυΐμοῦ οχρϑοῦ {μαῦ [Π6 β58ηη6 βρθοίαξζοιβ. ψγῆο πεα γο]θοίρα 

(ἴῃ {Π15 αποϑύϊοη ΠΟ οη6. 001}}} ἰδίου 5 Ὀούνγθθη. {πὸ ᾿πᾶσοβ Ἀηᾶ 

[Π6 βρϑοΐαξουβ.) σου]Ἱα ποὺ πᾶσα [Π6 Ρΐθοθ ἸὩ016 Ἀγ ΟΥΆΌΙΥ ΤΏΘΡΟΙ͂Υ 

θϑοδιθο Π6 ροϑῦ ρου ηϑοϊοιβ!ν οχίο! θα 15 θοδαύν ἡ γα ἴὖ ποί 

οογίδίη τίθου ὑΠαῦ ἃ 1π501Π 84.016 αἰδοτιβύ υγοῦ]α 156 αὖ {ΠπῸ μοῦ ἐΠδύ, 

ἴῃ ἃ τηδίίου ἴῃ τ ΒΙΟἢ 6 τγὰϑ ἰηουοβίθα, ῃ6 τοσαυ ρα Πἰβ οὐγὴ [αβίθ ἃ5 

ΤΠΟΓ ΤΟ ΠΠΘα δ ηα 1655 114 0]6 ἴο ΘΥΤΟΥ ὕΠ8 [Π6 πη ραῦ 18] Ἰπαστηρηΐ οὗ 

{Π6 Ρθορὶθ" Ὑε ΚΟΥ͂ {πΠαὖ δοοΓαΐθβ νγαβϑ ῬΥοποππορα οἸ]ν ὈῪ ΟἿΪΥ 

ὃ 5118}} τηϑ)οΥἹγ. θα ὑπαῦ (15 τη] ΟΥ ΕΥ̓͂ ΟΥ̓ΘΥΥ ἴο ἃ ΨΘΙῪ ΘΟΠΒΙ ΘΙ Ά 16 

Οη6 θη ἴῃ [ῃ6 ἴβοθ οὗ {πΠ6 βθηΐθῃμοθ ραββϑθα ἢ βίποκ ἐθηδοϊ σα ΒΙ Ὺ 

ἴο ἠὲβ Ὀούζον. Ἰπαστηθηΐ, ἀηα, ὄνθὴ εἰΐζου ἢἷβ ἰθο] οομαοιηηδίίοῃ, 

5011 ρίανθα [Π6 τηδβίθι ουϑι {π6 Ἰπᾶρθβ. [5 ἴὖ πού ἴο θ6 ἀϑϑιπηθα 

μαῦ Αὐἰδίορμδηθβ ἢδα Ὀθθὴ υγαῦποα ὈΥ ῥγονίοιιβ ΘΟΟΌ ΓΘ ΠΟΘ5, 5|1η]- 

ἴὰν ἴο {Πϊ5. πού ἴο ἔογἕοϊς [Ὁ ἃ Ἰοῃρ ὑτὴρ {Π6 ππαοπθίρα νου οἵ 

{Π6 ΡαΌΙΟ Ὀγ δὴ διτοσδηῦ τοβϑἰβίαποθ ἴο ἰ(5 βονϑυοῖσῃ Ἱπαστηοθηΐ, ἴο 

58. ποίῃϊησ' οὗ ἴῃ ἔϑοῦ {Ππαὖ οονίαϊ ]ν πὸ Δγομοι που ἤᾶνὸ ἀδγρα 

ἴο οἷν Πίτη ἃ ΟΠΟΙ5, 8 Πα ἃ τίοἢ οἰζσΖοη σου ΠΆΡαΪΥ παν 46- 

{ταγοα [Π6 οοβίβ οὗ Βι0 ἢ ἃ νϑηΐατο ὃ 

ΤΠΘ νον ὑπαῦ {Π6 ῬΡᾷσροβο νψγὰϑ8 ἴο τορϑαῦ {πὸ ρ]αὺ πποῃαησοαά 15 

πού «αἰαἀθα Ὀγ {πΠ6 αϑϑαυτηρίϊοη ὑπαῦ {πΠ6 δαΐμοι ἱπίθπα θα ἴο Πανὸ ἴᾧ 

Ῥουουτηθα {πΠ6 βθοοπα {ἴπηθ6. ποῦ ἴῃ {πὸ οἷν {πραΐτοὶ θὰῦ ἴῃ ΒΟΠΘ 

οἴμοι, 45. ἴῸΓ ἱπϑίαμοθ {πα οὐ {πὸ Ῥίταθυβ. ὙὩΠῸὸ ροοῦβ ρυϊθ 
υγοὰα ΠΡ αΙν ἤν Δ] ουγθα ἢ ἤο 5661 τοραγαύοη ἴῃ {Π6 Βα θα ἢ 

ἴονγη ἴῸΡ ἃ ἀοἴθεῦϊ β ΠὈγθα ἴῃ {Π6 οαρίζα! ; ΠΟΙ χοῦ] ἃ 51 18}} ΡῈ Ὀ]1Ὸ 

παν θθθη ροοα-παίξαγθα Θημοαρ ἴο ΠΟΥ ἃ ΘΟ θη ηθ] ρΡΐθοο τὸ 6 

ΟἸουοα ἴο {πθιὴ Ἰαδῦ [ἢ ἰῦ νγὰϑ οοοα ΘΟ Ρ [ῸΤ 510. ἃ ἀΒΒΘ1η- 

ὈΙαρθ. ὍΤῇο βιηδ ον, [Π6 τηοῦ6 βθηβῖζινο ; Αὐβίορῃμδπθβ δου Δ 1Η]νῪ 

86] ΠΟ ΤΠ01]6 ριοϑρθοῦ οἵ βιυθβοαιθηῦ τϑοοση το ἴῃ ἃ ἀοιηθ {πὰ 

ἴῃ Αἴ θη. 

1 50 Ἐν Ζβοπο, Οπδοβί. Ασίβε. 1. 112, 2 ἘΠρῸΥ (Ῥτόοστδηι οἵ {πὸ στη πηβίιην 
Δηα Βρογ, ρροὺ αἰ ΖΔ] ἄρον ϑομαι-ὀ αὖ Οβίτονο, 1889), ΡΡ. 17 11.) ἀββΌμη 8 

ΒΡΊΘΙΘΥ θοὶ Αὐαἰβί. Ρ. 127, αἰ ποὰρὴ 6 {πὲ {πὸ βοοοηα Ρουοσπία ποο ἀΟΈΘΔΠ 

Ἰαϊίου βίαγίβ ἔσομι ἃ αἰ σθηῦ ἀββρ- ὀὀἴοοκ ρῥίδοο αὐ {πὸ ΕἸΤΆ ΘΒ. 

το. 
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90 ΤΝΤΥΠΟΘΌΟΤΊΟΝ, 

21 Τηνΐον οὗἉ {Π6586 [4οΐβ τσ οδηποῦ 566 στ Πν πο Βῃου]α παν ἀορατϊοα 
ἴῃ 50 5 ΚΠ ἃ ΤΠΔΠΠΘΙ [ἸῸΠῚ ὕΠ6 Οαβίοιμη ὑγῃ10]} γγ6 ΚΠΟῪ ἴο Πᾶνο 

ΘΠ ΠηΐγΘΡ58}.} {μα΄ δῃ ππΒ ΘΟ 55 8] Ρ] αν, πΒ]Οἢ [Π6 δαίμοῦ ἐπουρσπΐ 

ἴο Πᾶν θθθὴ Ὁππ͵ 50] Ὁ ΘΟΠΘΙηΠΘΩ͂, 5Που]α Ὀ6 οἤθυθα ἃ βΒθοοῃα {{Π|Ὸ 
ἴο {Π6 ΡΆΘΙΠ1Ο ΟἿΪῪ φἰζου ἃ ὑπουοαρὴ του ϊβίοη. 'ηδῦ μα αἰα ποῦ ὁ 50 

1Πη6 5'χίῃ Πυρούμθβίβ ὑθϑῦῆθβ ἴῃ [86 ΤΌ] Ουἱηρ ΤΟΙ Δ. ΚΑ 16 δοοοπηΐ : 

τοῦτο ταὐτόν ἐστι τῷ προτέρῳ - διεσκεύασται δὲ ἐπὶ μέρους ὡς ἂν δὴ ἀνα- 

διδάξαι μὲν αὐτὸ τοῦ ποιητοῦ προθυμηθέντος, οὐκέτι δὲ τοῦτο δι ἦν ποτε 

αἰτίαν ποιήσαντος. καθόλου μὲν οὖν σχεδὸν παρὰ πᾶν μέρος γεγενημένη 

διόρθωσις - τὰ μὲν γὰρ περιήρηται, τὰ δὲ παραπέπλεκται καὶ ἐν τῇ τάξει καὶ 

ἐν τῇ τῶν προσώπων διαλλαγῇ μετεσχημάτισται" τὰ δὲ ὁλοσχεροῦς τῆς 

διασκευῆς τετύχηκεν "2 αὐτίκα μὲν ἣ παράβασις τοῦ χοροῦ ἤμειπται, καὶ 

ὅπου ὃ δίκαιος λόγος πρὸς τὸν ἄδικον λαλεῖ, καὶ τελευταῖον ὅπου καίεται ἡ 

διατριβὴ Σωκράτους. ΤῊΪΒ5 Βίαϊοιηθηῦ ὈΘΔΥΒ. Δ ᾿ΠΠΡΙῸ55 50 αοἤηϊία 

δηα 50 οῃζίγοὶυ αἰβδυθηῦ ἔγοτη ὑπαῦ οὗ οἴμοι, οὔθῃ σὺν ὉΏΤΟ]ΪΔΌ]6, 

ΤΟΙΊΔΙ ΚΒ οὗὁἩ [Πη6 οἹα οοτητηθηΐδίουβ ὑπαΐ, 85 [1 δ5 ἰἴΐ5. βυβίθῃοα 5 

ΘΟΠΟΘΙΠΘΩ͂, γγχ6 ΤΥ αϑϑίσῃ 105 Οὐ σίη ἴο φηοίθηῦ Βουτοοβ οὗ {π6 ΑἸοχ- 

Δ ηαγη6 Ρουϊοᾶ. ΑΡϑβοϊαΐθ οουίαϊηῦν οαπηηοῦ, ἱπαθοα, θ6 οἸαϊπηοα [Ὸν 

ἴζ. ΤῸ γγο ἄο ποῦ Κπονὺ τ μοίμου ἴῦ γοϑίβ ΠΡΟῚ δοΐμπα] υυϊτθη ὑγδα!- 

[10 ΟἿ᾽ ΠΡΟῚ αἀραποίοηβ οὗ ΑἸθχδηαιῖηθ βομοϊαβ. Αὐ δὴγ ταΐρ ἴΐ 
ΤηΘ 105 ἃ ΟΪοβο βογαίην 

1 (ΟΠ ΟΠμδμδοϊθοη οὴ ΑΠΑΧΘΠαΤΙ 68 
ἴη Αἴμοη. ΙΧ. 8514 ΑΒ; Βροσ, ἐδία. 
Ρ. 128. 

2 50 Βορξ. 
8. Τῇ {πΠ6 ῬΒΙ]ΟΊορτιΒ (1870, ΡΡ. 447 6. 

Τὺ, ΕΙΣ αἰζουηρύβ ἴο Βῆουν {παῦ ΠΟ 

ΘΟΡΥ οὗ {πΠ6 ἢγχϑβύ ΟἸοιια 8 νγὰἃ8ϑ ΘΥοὺ. 566 
ἴῃ δ ηοϊοηῦ {1πη|68, ασρη ὈΥ {Π6 ΑἸοχϑη- 
αὐγηθ. ΒΟΠΟΪΔΓΒ, δηᾷ {παὺ 411 {Π6 δο- 

οουηΐβ οὗ {πα΄ Ρ]αγν, θουθὴ γΏΘη [ΠΟΥ 

ΤῸ ἰγδοραᾶ [0 ΒὍΟΙ ΤΙῃ6η ἃ8 Εγαδῖΐοβ- 
{Π 6168, τοβῦ ΘΓ ΓΟΙΥ ΠΡΟΠ ΟΟΠ͵ οὔ, 
ΒΟΙΠΘΕΤη6Β οοΥΥΘΟῦ Δ Π4 ΒΟΠΊΘΕΪΤΠΟΒ ΟΥ- 

ΤΌΠΟΟΙ5. Ηὸο ΠοΟ]5 {παῦ ΑΥἸΒΙΟΡ Δ Π6Β 
ἴῃ σου ϊβίηρ {15 οοΟΙηΘαν, ΠΟ Ὴ Πα Το- 
Βαγαρα 85. [18 Ῥοβί, σοπῆποα Ὠϊτηβο] ἢ 

ἴο {πο ᾿πβουίίοη οὗ {Π6 Ῥδγαθαβ185 πᾶ 
οἵ πο οοπίοβ οἵ {ΠῸ λόγοι (ἴο  ΠΊΟἢ 1ῃ 
α ποΐο ἘΠ ΙοΥ δας 872-888 οὐ 887 ἢ. ; 

{πα΄ {Π6 ἔγαργηθηΐβ αποίρα ἔτγοτη πο 
ἤγϑὺ Οἷοιιβ τὸ {8156 1ν δβδουϊθοα τὸ 
ὑμαῦ ΡΙαν, δηα {Π6 ναῦϊδηΐβ οὗ ΘΙΟΡ ΘΠ ΠΟ 
Τιλογίϊαβ αὖ 412--417 (566 ποΐοβ οἡ {{|15 
Ῥ85Β8Ρ6) 8Γ6 Ἰη θη 10η8] [Δ]51 Ποδ 08; 
ΔΩ͂, ΤΠπογοίοσο, {Παὖ 411 {π6 {Ππϑουΐοβ οὗ 

Τοοθηῦ ΒΟΠΟΪΔΥ 5 ΘΟΠΟΘΓΗΪηρ' {Π6 το]δ- 
[10η58 οὗ {Π6 ἢγϑβῦ ἴο {πῸ βϑοοπᾷ ΟἿοιιεῖς 
8Δηα σοποοσηΐηρ ἴη6 Ῥγοβοπῦ ἔοστῃ οὗ 
ἴῃς Ἰατίοῦ 8΄Θ ΤΠΟΓῸ {4]]40]168. 

Τὴ {Π6 ρυοβοηῦ ρα! 0 ΟαΓῸ Πἃ5 ῬΘΘΠ 
[Δ ΚΟ ἴο ΤΠ ΚΟ ΨΟΥῪ 11{{16 πι86 οἰ Ποὺ 
οὗ [Π6 Τγαριηθηῖβ ΟΥὁ οὗ {Π6 ναγῦϊδηΐβ οἵ 
ΤΙΟΡΘΠ685, ΔΠΩ͂, ἃ5 [Π6 ΔΌογο ἰγϑαίσηθηῦ 

Ὑ}01}} Βῃονν,ΓΠῸ Δα ΠΟΥ οὐ ΑἸΘΧα πα σῖηΘ 

δΔΟσΟΙηΐΒ 15 ΔΡΡΟΑΙοα το νυ] ΤΟΒΘΥΥΘ. 
ΜΟΥΘΟΥΟΙ, νγ8 Τὴν σταηῦ δἰπηοβῦ 8}] 

ἴΠ6 Ῥγοιηΐβοβ οἵ Ηϊίοσ, υποιΐ δ- 
τηϊτ{πρ’ [Π6 ΘοΥτοοΐποββ οὗ ὨΪβ ΘΟ] α- 



ΙΝΤΕΆΟΏΌΠΌΟΤΙΟΝ. 

ΤῊΘ Πυροίμοβϑὶβ αϑβϑογίβὶ ἴῃ πὸ ἤγθί ρίδοο {παῤ {Π6 βϑοομὰ 

ΟἸοιιᾶδ. ἃ5. ἴο οοπίθηΐβ ἀπ ΡΌΓΡΟΒΘ., ἀστϑοα ἴῃ {πΠῸ τηϑίη ἢ {Π6 

᾿ ἢγρῦ: (παῦ ΤΠ6Υ 8ἃ16 πού, {πουοΐουθ, 50. θηθ ον αἰ ον θη ἀΡΆΤηἃ 5. ἃ 5 

{μ6 ὕνο Τῇ)οϑβηνορ]ιογίαζιιδαθ, θα οἴμοῚ Ῥίθοθβ τ ΒΙοἢ ἀτὸ ἰἀθηο 8] 

ΟὨΪΥ ἴῃ {πο} πατηθβ.} ϑθοομπαϊν, πὶ τοραγα ἴο {Π|6 Του Ἰδίοη ἀπ 6}- 
ἴα κοη Ὀγ {πΠ6 ροσί, ὕνγο Κη 5 οὗ δ] ου α ]Οἢ5. ἃγὸ ἰδ  ησ ]5Π6α, --- 

ἔΠ6 διόρθωσις, πα {πΠ6 διασκευή. ΒΥ διόρθωσις" 5 τηθϑαῃΐ ἃ 5] ]1σῃ 

᾿πρτουοιηθηΐ ἴῃ ἱπα᾽ ν᾽ πιὰ] του 5. ΟΥ᾽ σθυβο5, Δ η6 ὈΥ διασκευή, ἃ ταῦ- 

1681 ομδηρσα οἵ ὑγὙΠ016 Ῥαβθαθο5 Οὗ ἃ σου, ἴῃ 5100} ἃ γᾶν. ΠΟΥΘΥΘΙ,, 

{πα {π6 αἷπὶ οὗ {πΠ6 σοῦ κ τοιηδίηβ πηαίβίιν θα. Βοίῃ Κιμαβ. οὗ 

αἰτοταύϊοηβ, Δοοογαϊηρ ἰο [Π6 βἰαϊοιηθηΐ οὐ {15 Πυροίμοθβίβ, ἴοο 

ΡΪδοθ ἴῃ {π6 οαβο οὗ {πΠ6 ΟἸουιᾶβ. ΠΡ ᾿ΠΡΓΟΥ Θ ΒΘ 5 6 ΓΘ ὉΠ6ΘΥ- 
ἴᾳκοη ἴῃ δἰτηοδὺ ΘυοῪ ρα οὗ {Π6 ΘΟΙΠΘΟΥῪ: ΒΟ0Ιὴ8 {ΠῚη0 5. ὙὙΘΙΘ 

οτηϊ ἐθα «πα βοιηθ ᾿ἰηβουίθα, Πα Τηδὴν ἈΠ ΓΘΤΔΌΟΠ 5. Ὑγ0 16 Τη8 616 ἴῃ {ΠῸ 

ΔΥΓΔησοιηθηΐ (οὗ ᾿πα ᾽ν ατι8} γ 565 ἢ) πα ἴῃ {Π6 βιοοοββίοη οὐ Ρ6}- 
50η85. β01η6 ρασίβ Πᾶν ΠΠαΘΓΡΌΠΘ ἃ ΤΏΟΤῸ ΓΔΘ 08] ΤΟΥ ΒΊΟῈ : ἴο ἴη- 

βύδποο, Π6 οἱα ραγαθαβὶβ (518--602) Πὰ5. θθθὴ Τρ δοθα ὈΥῪ ΔποίΠπου, 

ΘΠ {Π6 οοπίοβύ οὗ {πὸ λόγοι φηὰ {Π6 ΟἸοβίπρ' ΒΟ η 6 ΠΟΥ {Π6 ΠοΟῖιθ6 

οἵ Βοογαῦοθβ ἰ5. θαυσηῦ, Δ.6 ΠΟΥ. 

ὙΒμοη μ6 Πυρούμοβϑίβ πδῖηθ5 ἴῃγοο ἰθβαϊηρ ΒΟΘη68. 85. Πανηρ' 

ὈΠΕαΘΙΡΌΠΘ ἱτηρογίαηῦ ομδηροβ, ἴὖ 15. ποῦ ἴο θ6 ᾿ἰῃ!θυτϑα ἐπαῦ Π6 16 816 

Βῖοηβ. ΕῸΥ, ΔΙ ΠΟῸΡῊ Οὐ Π Ὀ}Π1ν τὸ {ΠῸ6 φῬγοβοηῦ οοπαϊίοη οὗ {Π6 Ῥ]ΔΥ, νγἃ8 
8Πον {παῦ {πΠ6 ΑἸΟΧΑΠ ΓΙ ἢ ὙγΟΓΟ 80- 
αὐδϊηϊοα τυ {[Π6 ΟΥΙΡΊΠ4] Ρ]ὰν 15 ποῦ, 

88 ἾῸ ΔΒΒΈΠη65, ἃ Ῥτοοῦ {παΐῦ {ΠΟῪ ὑγΟΓῸ 
πού δοαιαϊηϊθα υυῖτΠ 10, 5111 {Π6 οοη- 
7θοασοβ οὗ τποάρθτη ΡΒ] Ο]ορ βίβ οοη- 
ΘΟΥΠΪηρ᾽ [Π6 ΤΟΥΪΒΘα Ρ]Δν Δ1Ὸ ΘΗΓΓΟΙΥ 
ἱπαοροπαάρηΐ οὗ {πῸ βοϊαίίοη οὗ {παῖ 
ααρβίίοη. ΤΉ Θ56 ΘΟ" ] οί Γ65, ἰὖ 15 ἴσπιο, 

ΤΟ ἴο ἃ ΘΟΠΒΙΘΥΔΌ]6 οχίθηϊ βισροβίοα 
Ὁγ {Π6 βἰχίῃ Πυροίποβίβ πα {πΠ6 νον 

οἵ τη6 ΑἸΟΧαπασίδηβ, θαΐ τὸ ποὺ Του πα- 

οὐ ὍΡΟῚ ΤΠ. ἃ βία 18 }}ν πὸ ν τοβί 
ΒΟΙΘΙΥ ὍΡΟΙ {Ππ ουἱάθηΐ οοπαϊτοη ἴῃ 
ὙΥΠ]Ο ἢ 16 Ρ]ᾺῪ Πὰ8 ΟΟΤη6 ον ἴο 118, 
ἜΡΟΠ 108 ᾿ΠΓΘΓΠ Ὁ] πο ΟΠ ρΤτ 165, 15 ΡῈ 8 
ΔΠΩ͂ 5 Πρι ] Υ ἶο5. Τῇ ἘΣ ςοβί ΠΟ Π08, 

Ποιὰ ἅπν Κπον]οᾶρο οὗ {πὸ ἢγδί 
ΑἸοιεῖ5, ὰΐ θαβίηρ ΠῚ5 ἀΡρ πη ἢ Ἷ5 ΡΟ 

ΔΌΙΟ ἴο οοπἤαίζο {Π6 ΟΥῸ οὗ (4}}1- 
τη ἢ τπ|8 (ὙΠ τοΐοσοποο ἴοὸ {πΠ6 Ρᾶγαἃ- 

Ὀ4515) ἴῃ ἃ ΠΆΠΠΟΥ Βα βίδοίουν ἴο ἃ]] 
ΘΑΡΆΡ]6 οὗ Τπαρίηρ,, γΘ πᾶν ΤΟἸ]ονν {Π6 
ΒΔΙΏΘ ΘΟΌΓΒΘ ἃ8 [ΔΓ ἃ5 ψὙὸ Ὁ] Θά 50, Ρτο- 
γἱαθα νγὸ Κϑὸρ υἱτΐη {πΠ6 Ῥοιπαβ οὗ 
Ἰορῖοα] τηϑίμοά. Οἀαταηίρα {παῦ {ΠῸ 

Ῥοοῦ οὐἱρίπα! ν ἰηϊοπᾶρα ἴοὸ οπδηρὸ 

ΟἾΪΥ ὕνο ῬΙΔσοΒ (ἴο ὙΠῸ, ΠΟΝΟΥΟΤ, 

ΕΙτΐοΣ Εἰπη5617 αὐτοσυναγα 15 ὩπΟΙ ΠΟΥ 
5118}} ΟΠ06), 5111 πθ ἀπαοιθίθα! ν βανν 
ἃ5 Βα Ῥτγοοθοαᾶρα νὰ {πὸ νου κ {πᾶΐ 
10 νγὰβϑ πη ρ ΒΒ]. ἴο ᾿ἰπηιῖῦ Πἰτβ Ι ἴὸ 

παῖ. 
1 ἘΥ] ᾺΖΒοθο, Τ)ὸ ἔλθ} 15. Ὁ Αὐσὶβέ. τὸ- 

ἰταοίαι5, ΤΥ. 4. ἘΠΡΌΓ, ἰδία. ν. 10. 

2 ἘαϊΖβοῖο, ΤΠ). ἔα. }}8 ἃΡ Ατσὶβι. 

γτοιγαοία δ, 1. 8. Ἰὲθ. 
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ΙΝΤΝΟΘΌΟΤΙΟΝ. 

μοῦ οὐμοῦ Βοθηθ5 {ῃδὺ Πᾶν Ῥθθὴ β' τ ΠΥ οΠαησοᾶ. ὙΤΠΘ ΥΘΥΥ͂ 

ΤΩΔΉΠΟΙ ἴῃ ὙΠΟ ΠΟΥ 816 τηθηὐϊοηρα (αὐτίκα, 7017 ΘΙ Ἡ ρ16) ΒΟΥ 8 

{παῦ ΟὨΪΥῪ μοβ6 σγοῖ ἴο Ρ8 οἰξοα ππΐοῃ που] τηοβῦ Ομ  ΘΗΪΘΗΤΙΥ 

Β6ΙΥΘ 85 ΠΠπβίγ ] οη5 Οὗ [Π6 σῬΠΘΓᾺ] αϑβϑουθίοη. ΘΓ ὕΠ6868 Γδαϊοδὶ 

Ομδηροβ, ἴμθη, οοιηρ]οίοα ἢ Αὐ {πὸ θοοὶπηΐηρ οὐ {Π6 Πυρούμοϑιβ ἰΐ 

15. βίαϊρα ἐπαῦ {Π6 ΘΟΙΩΘΑῪ τγὰ8 “" ΡΑΓῸΥ τον βοα, ἡ τ Π1Οἢ ΤΠΔΥῪ ΤηΘ8}) 

οἰἴπου ἐπαῦ [π6 του βίοη, ὑποὰρ οοπιρ]οίοθα, αῇθοίθα ΟὨΪΥΚ ἃ ρα οἵ 

{πὸ ὈΪαΥ. οὐ ὑπαῦ {Ππ6 του ϊβίοη τγὰθ θοραη Ὀαύ ΠΘνοῦ Ὀγουρηῦ ἴο ἃ 

ομᾷ. ὙΠῸ οοπίοχῦ ταυϑὺ ἀροίᾶθ θϑύνγθθη [Ππ6 ὕσο τηθϑηΐηρθ. ΝΟΥ 

1Π6 ποχύ βϑηΐθῃοο, ---- “ὁ δ5 1ὲ (1.6. ὙΠΘΠΟΘ 16 566 {Π80) {Π6 ροθῦ δὰ 

ἱπαρθοα ἰπίομᾶρα ἴο αν {Π6 ΡὈ]ΔΥ Ῥϑυ οὐ οὐοῦ ἀραΐη, Ὀαῦ ΤῸΓ 

ΒΟΠΊΘ ΤΟΆΒΟΙ ΟΥ̓ Οἴμοι αἸα ποῦ ἅο 1{,᾽᾽ ---- Βα ϊΐθ᾽ ΟὨΪῪ {Π6 βθοοηᾷ ἰηΐου- 

Ρτοίαξίου, ὑμαῦ {π6 ΔΙ ΘΓ Δ ΌΙΟΠΒ ὙγῸ 6. ΠΟΥ ὈΤΟυρΡὮ ἴο ΘΟΙΩΡΙ ΘΙΙΟῊ : 

ἴου τἡγῷ τηϊσηῦ πα θθα ᾿μἴο ΠΠΌμὰ ἃ οοτηρ!οίθα γονἰβίοη {παῦ ἰῦ νγὰβ 

πηδογίακοη πὶ ἃ νἰθ ο ΤΟ- ΟΡ Οστήᾶποθ, Ὀαὺ ποῦ {πε 10 νγὰϑ 

ΟἾνΘἢ ΠΡ ἔγΓῸΠὰ ΠΠΙΚΠΟσΤ οα8505. ΤῊΪΒ ᾿αδῦ Ἰῃ!ΌΓΘηο6, Ο ὍΠ6 60η- 

γα, 5 Τουοθα ἀΡΟῚ 5 1 {πὸ ΘΟΠΟΙΒοη τγὰθ ἸΘο  Οἰτηαύθυ ἀσανγῃ 

τοῖα {π6 5806 8η64 Δρρθδίβῃηρα οὐ {πΠ6 ρίϑθοθ, [πῶῦ ἃ τϑυϊβίοη ἃ 5 

ΟΟΙΠΙΠΘΠΟΘΩ͂ Ραΐ πον Ὶ οοΙηρ]οίορα. 

ΤῊ δὐΐμον οὗ {Π15 μυρούμοϑίβ, [Π6η, ἀϑϑιηγ)θα ὕνγο ὑπίηρβ: ἢυβύ, 

{μπαῦ [π6 τονβίοη οοπίοιηρ!αἰθα απα Ῥοσαη ὈΥ {μ6 ρορθῦ νγᾶϑ ΠΘΥΘΥ 

ΠηϊΒμοα ; δ ηα βϑοοπαᾶϊν, μα ἢ. Ἰηὐθηὐίοη ἴο αν ἃ ΒΘΟΟμα Ρ61- 

ΤΟΥΤηΔΠ66 γγαβ ποῦ οοΥΥΘα οαῦ. 

Νοῦν {π6 νίθν ὑπαῦ ἃ τοροϑυ θη οὗ {πΠ6 ΟἸοι8 ποῦ οὐἱν αἰᾷ ποί 
ἴαῖκα Ρ]δοθ, 85 ὅπ ΠΡ Πυρούποβὶβ δβτηβ (8 24), Π6 ποχύ γϑδι, 

Ῥαυΐύ, αὖ Ἰοαϑῦ ἴῃ Π6 οἷγ ὑμθαΐτθ, πϑνϑὺ ἴοοῖκ ρΐδοθ αὖ 8]], 18 βιρ- 

ΡῬοτίορα ποῦ τη γον ὈΥ͂ [πΠ6 βἰχίῃ υρούμοβίβ, θαῦ Ὁ. {π6 αἰβυ ποῦν 

αἰτοϑίοα 5116 πο οὗ [μ6 ἀϊἀαβοα!δθ τι} τοσαγᾷ ἴο π6 Βϑοοπᾷ ΟἸοιαα,} 
ΔΠηΩ «50 ὈΥ͂ {Π6 νογάϊοῦ οὔ πὸ ΑἸθχδηᾶνημθ βοθοϊαν Τα οβί ΠΟΘ 5, 
ὙΠῸ ΘΧΡΙΌΒΒΙΥ αἰβυηστΐβθβ Ῥούσοοθη {Π6 ΟἸοιαβ {πα΄ γγὰβ Ῥϑυξουτηθα 
Πα [Π6 τονβθαᾶ ΟἸοι8,32 δια σο οογίαϊη]ν Ὠδα αὖ ἢΐθ. οοιημηδη 
ΤΠ 0 ἢ} Ῥοί[ου τηθϑηβ οὗἉ Ἰπασίηρ' [Πδὴ γγο ἢν ; δ ηα ἤπΆΠ]ν, ἃ βοοοπα 

ΡΟΥΓΟΥηΔ 06, ΠῸ τηϑυου ὙγΠ6ΓΘ, 18. ΓΟ ΠαΘΥΘΑ͂ πη ρΓΟθ40]6 ὈῪ ῬΙαΐο᾽ 5 
«Αροϊοση. νυ ἢ Ἰνγανβ ΒρΡΘακ5. οὗ ΟὨΪΥ͂ ΟΠ6. ῬΘΙΌΓΙηΔΠΟΘ, ὙΥΠΘΓΘδ5 

τὸ οουἹᾶ ποῦ παν υοϊαρα τηθηθοηΐηρ' [Π6 [ἀοῦ οὗ ἃ Τορϑυϊοη νυ βΐο ἢ 

1 ΞΞ0Π0]. οἡ 849. 2 ΚΠ]. οἡ δῶ. 
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σουῦα παν οοπίγ θαϊοα τηδίου αν ὕο {πὸ αἰββουηϊηδίίϊοη οἵ [Π6 νἱθνν5 

οοπίαϊπρα ἴῃ {Π6 Ρῥΐθοο. 

ΠοογΘ νγο βα]θοῦ [Π6 οἴμοι αϑϑαυμηρίίοη οἵ ἴπΠ6 Ὠυρούμοβίβ ({Ππαΐ 29 

{Π0 του βίοη νγαβ ἰϑ δ ̓ Ἰποουηρ]οίθ) ἴο ἃ Οἴοϑϑὺ βουγαζην, ἰδ νγ1}} θ6. πθο- 
ΟΘΒΕΡῪ ὅο ΘΧΘΙΏΪΠΘ ΠΊΟΓΘ Τηϊη ἴθ} ν {Π056 Ρατύβ οὐ ἴΠ6 οοιηθαν τ] 0 ἢ 

ὉΠ 5814 ἴο Βᾶγθ ὈΘθη θη ΡΥ του θη. 

ΤῊ οἰοβίηρ' ΒΟΘη6 ΟΥ̓ΌΓΒ ΩΟ Τη6 88 οἵἉ ἀοἰουτϊηΐησ' {Π6 ΟΠδγδοῖου οὗ 

ἴΠπ 6 διασκευή : ἴῦ ργοβϑηΐβ 8. 5016 δη6α δία] ΘΟΠΘΙΘΠΟΘ ἰῃ {1} ΠΔΥ- 

ΤΟΥ ὙΥΙἢ {Π6 οἴποι ραγίβ οὗ [Π6. ΘοΙηθαγ. 

ΤΠ ΡΑΓΆ θα 515, οα ἴΠ6 σΟὨ ΓΑΓΎ, 6815 [Ὸ1 ἃ ΤΟΥ ΟΑΤΘΓ] ᾿ηνοβίϊ- 

σαῦίοη. ΑΒ {Π6 ΘΟΙΠΘΟῪΥ ἴῃ [5 ΟΥΟΊΠ8] Ὁ" πὶ δα [1164 {πΠ6 ρορῦ 

οου]Ἱᾶ ποῦ, ἴῃ ἃ τορϑοη οὗ {Π6 ρΗ]αν, οὔθ οχδοῦν {Π6 βδ1ηθ Ρ818- 

θαβὶβ ; 50 Π6 ΘΟΙΠΡΟΒΟΘα 8. ΠῚ οΠ6 δααδρίοα ἴο {πΠ6 οπδηρσθα οἰγουτη- 

βίδῃηοθϑ, δ ηα [Π6 απθϑθϊοη ΠΟΥ 15. γΠοίμου μ6 οου]α τοίη Δηγ οἵ ἣ 

{Π 0 οἰ οπο, «πα ᾿ἢ 850. ΠΟῪ το. Τῇοβο ρογίϊοηβ, αὖ ἰθαβύ, [ΠδὉ 

"αν ποίῃϊηρ' ἴο ἄο τ οαστοηῦ ονθηΐβ, {Π6 δή (509--ἢὦ0 74) ἀηα {Π6 

ἀντῳδή (59ὅ--006), οομ]ᾶ τοπιαΐη ἀπομδησθα : ΤΠΘΥ τηδὺ ὈοΙοησ ὈΟ(ἢ 

ἴο {πΠ6 οἱ ἃπᾷ ἴο {Π6 ποὺ ρΪαυ. ΤΠθ ραιαθαβῖβ ρόΌρου (518--502) 

5 πον : 1 αἰ 5 ὄνθη ἴῃ (Ὄστη ἔγογη {Παΐ οἵ {πΠ6 ἢγβύ ΟἸοιιβ. “ΤῊ 8 

Ἰαϊίου. νγὰβ σοιηροβθαᾶ ἴἰπ ἀπαρδθβίϊο ἰθυγαιηθίουβθ, ὑγ 8118 0Πη6 ΠΟῪ 

ΡῬΑγαθαβὶβ 5 ἰῃ Π6 Ἐπρο θα νοῦβθθ. Μουθονου, ἴῦ ῬΟΒβθ5565 ἴΠ6 

ΡΘου] αν ἐμαῦ ἰη 10 {πΠ6 ροοῦ 5Βρθᾷκβ ἴῃ πὸ ἔγβῦ ρϑύβοῃ ἴο ὕπο ρ- 

1ῖο Θοποθυηΐηρ' 8 ΘΗΌΓΟΙΥ ῬΟΥΒΟΠΆ] Αἴξαῖν.} Ἐον πη αὔο! νυ 1Ὁ ἔπ ͵ΒΠ65 

Ἰηθ8η5 οἵ ἀοίουτμηϊπΐπο {πὸ {ἰπιο οἵ ἰΐζ5. οομηροβίοη. Ὑοῦβ6. ὅδ9 

τη το5 τηθηζίοη οὗ (6 ῆαγίοαβ οἵ Ἐπ ρο 5, ἃ ΘοΙηθαν {παΐ τγὰ8 

Ρτοάποορα φοοογαϊηρ' ἤο ΤΟ] 1816 ἰοβ πη οην ἴῃ [Π6 {Π|γὰ γϑαν ἃ τον {Π|6 

ἢιϑὺ ΟἸοια8. ὑμπαῦ 15 ΟἹ. 89, 4, οὐ 420 5.6. Απᾶ {π0 7αγίοαϑβ τηιβῦ 

μᾶνο ῬΘΘη Ρουθ α βοπθ {ἰπ|6ὸ Ὀοΐογο {115 Δ] Πβίοῃ ἴο 1 γα τηδάθ ; 

ἴον, ἴῃ ρτοοῦ οὔ {π6 ἰῃίο! θυ ]6. τορούϊομβ τ μον {Π6 Ροοῦ ΟΠΆΥΡῸΒ 

ἀρσοϊηδὺ 5. στῖναϊβ. ΠῸ 58 γ5: ““ ἘῸΡΟ] 5. τὰ ὅπΠ6 ἢνβῦ ἴο βαίτϊζο 

Ηνρουθοϊαβ ἰπ [Π6 αγίοαβ; ποθὴ Ἡουΐρριβ αἰγθοῖθα. ἃ ΡΙΔΥ 

ἀσεαϊηϑῦ ΗΥΡΟΥΌΟΪαΒ ; ἀπ ΠΟῪ 8}1} αβ58}} ἩυρουθΟ 5. Ηΐβ Ρατί 

ι διῦπην, ἐδίά., ἄτανεβ ἔγοπι {π|8 μθ ἢγβύ ῬΌυβοη ἰβ ϑιρ] οὐ θα ἴπ Θοππθοίῖοι 

ΟΥΤΟΠΘΟΙΒ οΟποΙαβίοι {πα [π6 οοιηθᾶν ἱΠπ {Ππὸ {πἰσᾶ. ΟἿ αἰβὸ {πὸ ῬΆΓΑΒΑΒΙ5 

γγ88 ἰπϊοπθα ΠΥ ἴο ΡῈ το. Τὴ 1π6 οἵ {π᾿ ᾿Ανάγυρος (ἔτγαρ. 149) ἀπά οὗἉ {πὸ 

Ῥαγααβὶβ οἵ ἐπ βῬεαςε (154-110) [πὸ Βάπται (ΕΡΟΪ. 82). 
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οὗ {πὸ Ῥαγαθαβὶβ, ὑπουθοτο, ταδῦ πᾶν ῬΘΘη ΘΟΙΠΡΟΒΟΩ͂ αὖ Ἰοαβὺ ἃ8 

Ἰαΐο 45.419 8Β.6.} 

80 ΤΠ ορίσποιια (5 71ὅ--94)., οἡ ὅΠ6 ΘΟὨ ΓΆΓΥ, ὈΘΙΟΠΡΘ 0 ΔΠΟΥΠΟΥ 

ἴππὸ. ΤΠ ροοῦ Ἰαππθπΐβ Π6 [ΌΠῪ οὗ Πἰ8 6] - οἰ] Ζθη8, ὙΠΟ. 

ἀοβρίίο ἐμ τηοδῦ ὉΠ ΟΓ Ὁ]6. ομηθη8, ἢν ΟΠοβθη ΟἸΘΟῺ ΘΌΠΟΙΆΙ. 

ΤΠ 6 οἱοι5. οοπίταοίρα {Πποῖν Ὀγονβ ; ΠΟ πΐησ ἤαβῃθα ἀηα ὑππῃ- 

οι το]]Ἱοᾶ : βῃ πᾷ τηοομ Ὀθοδῖηθ ἰπνίβὶ 16. δηα τοί αθθα ἤο 5}}1η6 

ασεαΐη ᾿ ΟἸΘΟη τγὰβ ἴο 6 ΘΘΠΘΙᾺΪ : 50] γοὰ ὁμοθ6 πη. 1 γοῦ 1] 

ΘΘΘΆρο {πῸ 6υἹ] οομβοαῦθηοθθ Οη6. Φπΐηο τησϑῦ θ6 ἀοη6: Ὀτίπρ {πὸ 

ἔο Ποῦ ἴο ἐγ] ἀπα Ραπίβα Ηΐτη ἢ {Π6ῃ 411 τηδν ὕπτη Οὐ νγ6}}. Νον 

ἰδ ἰἴ5 ουϊδοπῦ {παῦ ΟἸδοη τηπβῦ 501} παν θΘ θη αἰΐϊνα πῃ θη {Π}5 ραρύ οὗ 

[Π6 Ῥαιαραβὶβ τγαβ τὶ θη ; Θηα δἴηοο 6 181} ἰῃ {πὸ Ὀδθ616 οἵ Αταρῃ ]- 

ΡΟΙΪ5. [π6 δρίστμοσηα τησδῦ ἤανο θθΘη οοπιροβοᾷ Ὀοΐοτθ ὅΠ6 ἀαΐο οὗ 

« {πεῦ Ῥας6. {μαῦ 15. Ὀθοέοσο Αρυ], 422 ΒΒ... Βρδποο ἰὖ οου]Ἱα Πᾶνθ 

ΒοΙοπροα ἰο {π6 ἢνϑὺ ΟἸοιαβ. απα νου] ἴῃ {παῦ οαθ6 Πᾶνα γοΐθυυθα ἴοὸ 

ΟἸδομ’ 5 οχρϑαϊποη ἴο Ῥυ]α5. αὖ {Π15 οοοαγγϑα ἴῃ 42ῦ; φἀηα Ὀθοδιιβθο 

Οὗ [μ6 υπτηουϊοα σοοα [οΟγύπηθ ὑπαῦ 6161] πὶ οἡ {παῦ οοοδβίοη [Π6 

Ροού μδαᾶ δἰγθϑαν βονοοὶν τ αἸοα]οα {ῃ6 411- ρονουϊ ἀοιηαρΌρτο ἴῃ 

{6 ηυϊρίίβ. Α Βθοοῃᾷ, τηθτοὶν ἱποϊαθηΐα Δ᾽] βίοῃ ἴο {18 ονθηῦ ἴῃ 

{π6 ἢνϑῦ ΟἸοι8 15. ἴῃ 1561} ᾿τηρ ΟΡ 016, Θβρθοΐα!]ν ἃ5. {15 ΡΙΔΥῪ γὰ5 
δοίρα ΠΘΔΙΚ ὕνγχο γθ δ 5 αἰΐον [Π0 οαρύπνο οἵ ρῃδοίοσία ; θυ {Π6 

ΤΏ ΠΠΟΥ ΟΥ̓ {Π6 Δ]1 5] 0 ῃ ΤΟ ΠΟΥ 1ῦ 5011] ΤΟΥ ᾿ΡΙΟΌΔΌ]6. πὸ παΐ- 

ὉΓᾺΪ ῬΠΘΠοιηθπα ὙΠΟ, ΔΟΟΟΙἰηρ ἴο {πΠ6 ορητποῖηα, δἰοπαθα 

ΟἸοοπ’ 5 οἰθοϊίΐοῃη, σίνθ πὸ οἷαθβ. Τῇῆδ θο]ρθ65 οἵ {π6 ϑῃ δῃα τποοῇ 

{παῦ οσοουγτοα ἀαγηρ; {παῦ ρουϊοα ἀο ποῦ βυ πο ΡΟ ΖΘ τ] Π6 ΤΩΟΓῸ 

ἱπηροτίαης ονθηΐβ οὐ ΟἸθοη 5 176; δπᾶ, δ ὅπ Ῥορδῦ τηθῃίϊοηβ ΒΙΘ 5 

ΤΥ 5 8Π4 Τη00ῃ ἰοσοίῃοι, γγχα ΤηΔῪ ἰηο ὑπΠαῦ ἰῷ νὰ ΟἿΪΚ δη ἢ 

ἘΠΈΒΙΦΙ] βίου ΟἹ ἄθηβο οἱουα Ὀγ στο ἀαΥ τγὰβ το ἀογρα [ἴκὸ 

ηἰσῃῦ. ΟΥΠΟΥ ΒΟΙΓΟΘΒ, ΠΟΘ ν ΟΡ, ον ΠῸ ἱπῇουτηδύϊοη οἵ δηγνίμίηρ 

οὗ {Π6 βοτΐ, που θοίουο {πὸ οχροαϊθομ ἴο Ῥυ]αβ, οὐ Ῥοΐονο {πΠ6 Ὀαΐ- 

{16 οὐ ΑἸηρῃῖρο 5. Βεῦ [Π6 τηδίζου 15. οἰθαγρα οἵ ἀοαδύ Ὀγ {ΠῸ ἔδοΐ 

τμαῦ [Π6 ὀχρραϊίοῃ ἴο ῬΥυ]αβ παα δὴ πποχρθοΐθα!ν ουθαμαΐο ἴβϑαο : 

1 6, Ἠογτηδηῃ, ἐδία. Ὁ. Χχυϊ]. ΟἹ]. {μᾶῦ ἰπ {118 γρᾶῦ (410-415) Ηγροι- 
ΘΙ, 1 τηϊρῃξύ 6 ἤχραᾶ δ5 {Ππ6 Ἰαΐοδῦύ ὈοΪὰβ νγὰ8 δ ηἸΒΠ θα ὈΥῪ οβίγδοίβιη. 
Ἰπηϊύ, 1 τ πμαῦ Μοίποϊο, Ηϊβί. οὐἱῦ. 2 ΑἸΓΠοὰρΡ ΟἸΘοη νγὰβ8 ποῦ ἃ τορὶ- 

οοτηΐοοῦ. ἅταθο Ὁ. 193, τοραγᾶβ ἃ8 [ΔΥΚ ΔΡΡοΟΪηϊοα σΘΠΟΥΆΙ οἡ {Ππ6 οοοᾶ- 
ῬΤΌΡΑΡΙΟ ΘΓ 8 ΟΒΙΔ]]ΒΠρΩ͂ ἔαοί, βίοῃ οἵ {Ππ6 οαρίατο οὗ ϑρηδοίοσϊα, θα 
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αὔίον [6 οαρίπτο οὐ ἴΠ6 ρβρανίαηβ ἴ σγου]α ποῦ αν ΘΟ ρΟΒ510]6 

ἴο ΙΟΟΚ ὉΡΟῚ Δ ΠΥ ΟΟἸοβίϊα] ΟἿ᾽ Τηθύθου ] ΟρΊΟ8] ΡΠΘΠΟΙηΘη8, 85. 6Υ]]} 

ΟἸηΘη5. Ηδα Αὐἱβίορῃδῃηρβ ἀοβὶνρθα ἴο οπαγϑοίουϊζο [Πδῦ ἢγϑῦ τη 1}}1- 

[ΔΥῪ Οχρ οὶύ οὗ ΟἸθομ’Β 88 δὴ ἰηβύδηοα οὗ πποχρθοίρα αἰνίηθ ἸΠΘΤΟΥ 
γ ΠΙΟἢ συ θα {Π6 τηοϑῦ [Ὁ] 15} ΤΠ] ΘΑΒΌΓ65 ἴο ἃ ΠΆΡΡΥ ἰβθιθ, 6 νου 

αὖ {Π6 6ηα Πᾶν σίνϑη ἢΪ5 ΒΕ 16 ἃ νουῪ αἰ θυθηῦ ὕπγη. ὉΠ 5 : ““ ΕὙΟΙΠῚ 

6 σΠ016 ὑλαηβαοίϊοη γοῦ ο8 566 {Πα ΟὨΪΥ ἴΠ6 ἔανου. οἵ {Π6 σοαϑ 

ΤΟΒΟΌΘΒ. ΥΟ ἔἸΟΤ 56}}- Ποῦ γὙθα ἀδηροῦβ; [Ὁ τ Π18ῦ νου [ῸΠῪ 

τηονϊζοα [Π6 βανοιθϑῦ οα]ϑμϊν, γοὰ ἤανθ, ΒΌΠΘΙΥ ποῦ ΠΤΟῸΡῊ ΟἸΘΟΙ 5 

τηοτϊύ, οαϊηθα ἃ ὈΡΠΠ]αηὖ νἱοΐουυ. 80 ΘῇοοΟϑβθ Τη016 Ρ.ΠΘΘΠΠΥ ἴῃ {Π6 

Γασπιτ 6." Βαΐ πῇῃδῦ 4065 6 δοίμα!ν σαν ἢ ““ὙΟΌ [ῸΠῪ 15 ονυϊαθηΐ 
ὉΠ ἢὰ5. ὈΘΟΟΠΊΘ ΡΙΟΥΟΓΌΪΑΙ ἢ Ὀαὺ ΠΟΥ γοῖ ΤΥ γοῦ Θη͵ΟΥ {Π6 ἴἌγΟΣ 

ὉΠ ΙΩΟΤΟΥ͂ οὗὁἩ {Π6 οοάβ, 1 ψ1}} 5ῇουνν σοι. Βυϊηρ' ΟἸθοη ἴο {18] ἴῸΓ 

Ὀυῖθουν ἁηα ἔγαπα : Ππθη ἢἷβ οἱθοίϊοῃ υν}}} γοῦ ρον δανεαηίΐίαρθοιβ 

ἴο γοι.᾿᾿ Ααϊβίορῃμδηθβ σοῦ παν Ὀθθη ἰδιρηθα ἴο 5θουὴ ἰἢ ἢΘ 

μδα αἰζοιηρίθα ἴο 5ῆον ἰμαΐ {Π6 οΘοπαθιηηδίίοη πα Τοιηον ἃ] οἵ (Ἴθοὴ 

γγὰβ ὕΠ6 ΟΪΥΚ σοοα {πΠαὖ σου] γοϑαϊῦ ΤῸ) [Π6 Ῥυ!Πδη αχροαϊοῃ, 

Βῖπ06 {Π6 Βιιοοθθβ οὐ {πο ππαονίακίηρ, χὰ 50 στοῦ {Πδῦ [ῃ6 Ρθορὶθ 

γγΟυ]α τυ Π]Π] 0 }ν ἤανθ ον] κθα τυ θρι Υ 165. (τ ΒΟ. γ ΓΘ ἢΟΐ ΤΆΓΘ 

αὖ ΑἸΠ6η5) ὄνϑη 1 ΟἸθοη μαα Ὀθθη οαΠν οἵ Δῃν οἡ {Π15 ΟΟΟΔΒΙΟΗ. 

Ομ μ6 ςοπίγαγν, ἰὕ 15 θνυϊάθηῦ ἐπαῦ δη δαἀναηίαρο οἵ [86 βογύ ρῖὸ- 

Ροβοᾶ Ὀγ Αὐβίορμδηρβ οουἹα Ὀ6 ἀουνοα οὔΪν ἴῃ οα856 οὗ δὴ πηᾶοὺ- 

τακίηο ποῦ γοῦ θηΐουθα ΠΡΟΏ, ΟἹ᾽ ΟΠ6 ὈΠΠΔΡΡΙΥ παρα. Τὴ6 ἴον Ιαϊὰ 

ἴο {πΠ6 ομαῖοα οὗ {μ6 ΑἸΠοηΐδη5 Θοηβίβίβ ἰῃ {η6 ἔδοῦ {μαῦ, ΔἰΠοιρ]}ὶ 

[πΠ6 οαρύπτο οὐ ϑ'ρῃδοίουία νγὰβ ἄπο, ποῦ ἴο {μ6 Δ ν οἵ ΟἸθοῃ, 

Ραῦ ἴο {π6 ππαϑβουνθα δηα οχί ΔΟΙ Ϊ ΠΔΡῪ ἴδανου. οἵ Οἰγουμηβίβηοοϑ, 

{Π6 νυ πα, πον θυ 6 1655. Δ] ονγοα ὑΠπθιηβοῖνοβ ἴο Ὀ6 ρουβυδαρα ἴο οἰθοῦ 

{Π6 Β8Π16 γγου ἢ] 655 τη8 ἃ ΒΘΟΟΠα {{π)6 ἴο (Π6 σΟΠΘΙ 510. ἴῃ Βρὶΐο 

οὗ βίο πίνουν} ] 6 ομμθηβ. Ηρθηοθθ {Π6 ραββαᾶρθ τητιϑύ ΓΟΙῸ ἴο 

ΟἸΘοη ΒΒ Βθοομα θη οὗ {Π6 ΘΠΘΙΡΔΙΒΠΪΡ. ---- 15. οχρθαϊτοη ἴο 
ΑἸΩΡΕΡΟΙΙ5 ἀραϊηβῦ {Π6 σ ΘΟ Υ ΘῈ ΡΟΥΟΥ ΒΡαβία5.; δη ἃ85. 591 

ἀβϑῦσηθ Παῦ Π6 5 51} αἰΐνθ, Π6 δρὶ υῃθιηδ τηβῦ ἤᾶν ΘΟ ΘΟΠ᾿- 

ΡοΒϑα ἴῃ {πΠ6 ρουϊοα θούνγθθη ἢἷβ Βθοοῃᾷᾶ οἰθοίίΐοῃ πα ἢἷβ ἀθδίῃ, --- 

ἴῃ ΔΏΥ οα86 ὈοΌγα ΑΡΙ]], 422, Δα 50 δείογε ἴΠ6 οοπιροβίτἰοη οὗ {πὸ 

νΥἃ8 ΟἾΪΥ ἰθιηρ γα ΤΙ ν ΒΕ δυο 0. ΟΟΠΙΠΙ Πα ηρ ΚΘΠΟΓΆΙ ἀασίηρ τὸ οχ- 

ΝΙοίαβ αὖ {Π6 τοαποβῦ οὐ {πὸ Ἰαϊίου, ροσιίτίοη. 
811] 1Ὁ 15. ῬΓΌΡΟΙ ἴο ΒΡροὰκΚ οὗ πη δὲ 
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Ραια θα βὶβ ῬΤΌΡΟΥ, ἃ ηαἃ αὐδου ὅπ ρουζοιτηδηοο οὗἨ ὑπ ἢνβύ ΟἸοια8. 

ΤῊ βᾶμηθ ΟΟΠΟΙ 50 η. τγᾶϑ ΤΟΘΟΠΘΩαῖ ΔΙγΤοδαν ὈΥ ἴπΠ6 δυΐθμου οὗ 8 

τοι ΔκΚ π ΠΪΟΙ ἰ5 Τουπα ἴῃ [ΠπΠ6 Βομο] α οἡ ὅ91.} Τύ που]ὰ βϑϑῖὴ {πδΐ 

{π6 ροοῦ,--- «ηα {Π18 ΘΧΡΙαἴηβ. {Π6 ΘΥΤΟΠΘΟΙΒ βίαϊοτηθηῦ οἵ {π6 ΠΡῸΣ 

πυροίμοβίβ, [μαῦ ὉΠ6 βθοοῃμᾷ ΟἸοιβ σγὰβ δοίθα ἴῃ {Π6 γϑᾶγ οὐ Ατηϊ- 

ηἶαβ5 (422) .-- τϑΠν ἰηϊοηοα ἴο τορθαῦ Ηἷδ ΡΙΔΥ δὖῦ οΠμο6, ἴῃ {Π6 γϑᾶν 

αὐζου ᾿ΐ5 ἀοῖραῦύ. δ αἰα ποῦ ΟΕΥΥΥ Οαὖ ΗΒ ῬΡΌΤΡΟΒΘ; Ὀαύ, 8116 Π6 

Ὑγ85 ῬΓΟδποΐπρ' ΠΟῪ ΘΟΙΏΘΟἾΟ5. ἴῃ ἸαῦσΘ ὨΠΠΏΌΘΙΒ, Π6 501} οομ ππθα 

ἴο πΟΙΚ οὐ Πἰβ ἔανογίίο θ]αν (εὖ Ιϑαϑὺ ἃ5 Ἰαΐθ δ 419), ὑπ} Π6 

ΘΠ ΠΟ]. σαν ὉΡ ἴΠ6 ΡΪδη οὗἩ τορτοαποίηρ; 1. 

Απᾶ πμαῦ ποῦ ΡΥΟΌΔΟΙΥ Πἰβ ΓθαβΟΒ ἴον οἰνίηρ 1 ἀρ ἢ 

ΤῊο βἰχίῃ Βυροίποϑὶβ τηθης]οη8, δηοηρ ὅη6. ΘΏΓΘΙΥ ὙΘΥΤΙ [Θἢ 
Ῥογζίομβ οὗ ὉΠ οοιηραᾶγ, ὕπ6 οοηίοβῦ οὗ {Π6 δίκαιος λόγος ἃ {Π6 
ἄδικος λόγος. Ηθηοθ {Π||8 τησδύ οἰῦπον παν ὈΘΘη τϑηΐηρ', ΟΥ̓ 6156 

μαγα ὈΘΘη ἴῃ ἃ τηϑύρυ 8} ἀΙΠυθηῦ ΤΌττη, ἴῃ ὑπ Πυδύ ΟἸοιάβ. Νονν, 

γγ6 Πᾶν ἃ σΘΠΘΓΆΙ, Ὀαῦ 5011 νουῪ να]. 016, βία θμηθηῦ οὐ [Π6 ὁΘοη- 

ἰοηΐβ οὗ {π6 ἢγϑὺ ΟἸοιιαβ, τα ὈΥ ἃ γοῦηροι ΘΟΠ ΘΙΠΡΟΙΘΙῪ ΟἵὨ {Π6 

Ροού, ---- μ6 βίαϊοιηθπῦ οἵ Ῥὶαΐο ἴῃ π6 Ἅ«ροΐοσῃ. ϑϑοογαῦθθ ὕΠ61Ὸ 

αἰβθηρσαἶβημοθ θύσῃ ὕπνο Κἰηβ οὐ δοοίι5618, --- [Πο0856 ΠΟ Πᾶνο 

Βδηἀογοα ἢΐπὶ Ῥθίοστθ Π6 ῬΘΟΡΙΘ ἴῸΓ ἃ Ἰοπρ {1π|6, 8η4 ὕΠοΒ6 σὴ0 

ΠΟῪ παν Ὀγτουρσηῦ {Π6 ΤΌΥΠ1Δ] δοουβαίίοη ἀραϊηβῦ ἢτη. αἀΑτηοηρ' Π6 

ΤουτηοῚ Π6 οουηΐϑ Αὐϊβίορῃδηθβ ἢ Ηἷβ ΟἸοιαβ (18 Ὁ Ὁ Ὁ). ΤΠ6 

Βαθβδίδῃοθ οὗ {ΠπῸ ομαῦσοθ οὐ {πΠ6 ροϑύ μ6 ργθβθηΐβ ἴῃ {Π6 βῆδρθ οὗ ἃ 

ΤΟΥ η8] δοοαβαίίοη (19 Β Ο) : ““Βοοϊαῖοβ νἱοϊαΐθβ π6 ἰανβ δηὰ 

ΒΡΟμ δ ἶβ ἀπηθ ἴῃ ἰηνοβυ σεθίηρ Ὁμϊηρ5. Βα ὕοσθηΘ δηα ΟΘΙ]ΘΒΌ1Α), 

ΔΠ ἴῃ τηδκίπρ' [Π6 ΟΥΒΘ. ἈΡΡΘΔΣ {Π6 Ῥούζοι σθᾶβοη 8 Πα Ἰηϑ οὕ] ηρ; 

οὔμουβ ἰῃ {πΠ6 βᾶῖθ. πᾷ δοοογάϊηρ]ν," μὰ οοπίϊπιοβ, Δα θϑϑίηρ; 

{π6 Ἰπᾶσοβ, ““γοι πᾶν νου Βοῖνο5. Β6 6 ἴῃ {Π0 ΘοΙηθαν οὗ ΑὙΙ8- 

ἴορἤδηθ5 οὔθ ϑοοιδίοβ, ὈΟΥΠ6 ἃ] οἵδ 'ῃ ἃ Ὀαβικοῦ, δββουθηρ {Ππαῦ ΒΘ 

γγα8 γγα! Κίηρ' {Π6 αἷγ, δηα αὐδουϊηρ τη 101} Ποηβθηβθο δρουῦῦ {Πϊηρθ οὗ 

ὙΠΟ 1 ΚΟΥ ποίμϊηρ αὖ 1].᾽᾽ ΕὙοΙ {Π15 Ομαρθ οὗἨ 115. Θδυ ον 

ΔΟΟΊΒΟΙΒ. Π6. αἰβυ ρθη 5. Οἰθαυν ὑπαῦ οὗ Αηγίμβ, Μοϊθίιβ, ἀπ 

Τοομ, τυ ΐοἢ μ6 {ππ5 Τουηυ]αΐοβ (24 ΒΒ) : ““ Βοογαΐθβ νἱοϊαύθβ {π6 

1 Ξ'0Π0]. ΑἸΑ. οἡ 591: δῆλον οὖν ὅτι μέμνηται, πολλῷ. ((Γ' ΤυϊίΖσϑομο (1)6 

κατὰ πολλοὺς τοὺς χρόνους διε- ἴα. 40 Ατἱδί. τοὐγαοῦ. 11. 6), Ὑ110 το- 

σκεύασε τὸ δρᾶμα: καὶ ταῦτα μὲν οὐ ΡΆΓ(5 {πὸ σΟμΟΙ αβΊ 0 ἢ ἃ8 ΘΥΓΟΠΘΟΊΒ. 

πολλῴ ὕστερον: ἐν οἷς δὲ ἙΕὐπόλιδος 

} 

πνῳ»......Κ 
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1ανγβ ὃδγ οογγιρέϊης {6 ηοιϊ, ἀνα ὈΥ πού Βοϊονίησ ἴῃ {Π6 σοαᾶβ {Π6 
βίαϊο Ὀθ] ον οθ πη. Ὀαΐ ἴῃ ΟΥΠΘΥ ΠΟῪ αἰ ν᾿ 1 165.᾽᾽ 

ὙΥΒΟΘΥΟΙ 15 δοαπαϊηΐρα τ] {π6 ΟἸουβ ἃ5 γθ πανο ἴΐ, οαπηοί 32 

[411 ἴο 566 {μαὖῦ ΠΑ] οὗ {πὸ δοουβαίίοη οὐ Αηγίαβ βυϊίβ Α͵5ὸ {Π6 
οομηθαν οὐ Αὐϊβίορῃεβῃθθ. ΕῸΣ [Π6 σου αρίϊοη οἵ {ῃ6 γοσηρ ὈῪ 

Βοογαΐθβ οουἹα ποῦ Ὀ6 ρογίταγοϑα ἴῃ Β.ΠΟΠΘΘΙ ΟΟΙΟΥΒ ὕμδη ἴα ἄοπμθ ἴῃ 

{Ππ6 τοργβοηΐαίοη οὗ ῬμαΙρρΙ 65, σγπὸ θαυ 5 ὉΠγΟὰρἢ {Π6 οοηΐοϑῦ 

οὗ [86 ὕτο λόγοι, δηα «αὖ οηο6 ριι5 Ἰηΐο ργϑούϊοθ, {Π6 ρυϊποῖρ]ο5. οὗ 

[Π6 ΠΟῪ Θ18. ---- οοηὐοιηρῦ ἴῸΓ 8}1} {παῦ 15. ποῖγ, {Π6 ονουίῃτον οἵ 

ΘΥΘΙῪ ΟὈδίβοϊθ ἴο ᾿οθηβθ δηα οσοΐβιῃ, {Π6 οἱθναύίη οὐἠἨ {πὸ οοιη- 

τηοηοϑὺ 50] ἤβηηθθβ ἴο ἴῃ6. 5016 τι] οὗ δούϊοη. 8 οδηποῦ 5686 

ΥΠΟΓοΐη 1ἴ65 {Π6 ομαγδοίουϊβίϊο αἰ Πθσθποθ Ὀθύνγθθη (ῃ6 ομαυσοβ οὗ 

{Π6 οοΙημοαν ἀηα ἴποβθ οὐ Αμνίαβ, ἀη1655 ἴῃ {η6 ἢἤτνβὺ ΟἸοιας {15 

Ραιΐ, οοπίαϊπίηρ ἴῃ6 οογγυρίίϊοῃ οὗ πῃ6 γουΐῃ ὈΥ δοοϊαῖθβ, νὰ 

γγαηύϊηο. Τύ 5661η5, ὑπουοίονο, παῦ ὑπὸ ἢνβθύ ΟἸοιαβ αἰα ποῦ οοη- 

ἰαῖη {Π6 οοηΐοβῦ οὗ {Πη6 λόγοι; Δη6 γχῪθὸ ΠΊΔΥῪ {ὈγΌΠΘΙ ἀβϑασηθ {Πδΐ 

ΡΙαΐο, σῇ Π6 στοΐθ {πΠ6 “ροϊοσῃ, ναὰβ ποῦ γϑῦ δοαπδϊηΐθα πὶ 

ἴμ6 5βϑοοῃᾷ ΟἸοιαβ. οὔμπουνῖβθ, ἴῃ {πΠ6 τοξαςζαϊίοη οὐ {ΠπΠ6 δοΐπα] ἴη- 

αἰοίπηθηΐ, μ6 σου ἤανο Δ] παρα ἴο {Π6 οἤαῖρο οὗ σουαρίϊρ' [Π6 

σοι ἃ5. Ὀϑίηρ' ΔΙσθδανυ οἱ, ἀηα ὑπαοθϑΌ]ο ἴο {Π6 βθοοπα ΟἸοιια8. 

ΤἼ6 οογαϊπίν οὐἨ {Π15 ΘΟΠΟΙ βίο ἢ ΒΘ ΘΙὴ5 ἴο Ὀ6 Βῃδβκϑῃ ΒΥ͂ {Π6 οἷτ- 

ουχμηδίαμορ {παΐ 4150 {Π6 αἸΒΡ 6 τὴ {Π6 σοαβ γθοορηϊΖρα ὈΥ͂ {ΠῸ 

βίαϊ δηα {πὸ ἱπίγοαποίϊοη οἱἵἹἨ ΠΟῪ ΟἿΘΒ 816 τηθῃ ]οηθα ΟΠΪΥ͂ ἴῃ {Π6 

ἱπαϊοίμηθηΐ οἵ Αηγίμβ, ΠΟΥ α5 ἴῃ {πΠ6 ΟἸοια8 ζθιι5. 15. τοργθβοηΐρα 

85. Ὀοίηρ ἀθιγοπϑα ἀ πα βαρρ δηΐθα Ὀγ {ΠῸ ““ Δοίμουϊαὶ νογΐοχ," δηὰ 

ΔΙΟΠρ' τ] ὉΠ15 πον οἰ 6 ἃ γΠῸ]6 οΟΡ οὗ ποὺ αἰντηϊ 65. 15. ἰηΐγο- 

απορᾶ. ΟΥ̓ οδὴ γγχ8 δβϑίχηθ ὑπαῦ {Π656 ῬαΒΒαρΘῸ 5. 450 ὙγΧ616 υγϑητης; 

ἴῃ {Π6 ἢνβύ οοιηθᾶν ἢ Ἰπηροβ510 6 ἢ ῸΓ {Π6Ὺ δ΄ 6 50 οοῃηθοίοα δηΐ 

Ἰηΐθυσγουθη τυ {Π6 Ραγίβ οοπίαϊηΐηρ {Π6 ἱπιραίοα ϑοογαίίο ἀοοίγ!ηθ 

οὗ {ΠϊηρΒ οο] οϑίϊαὶ, ἐπαῦ πον οαηηοῦ θ6 Βθραιαϊθα ἔγῸ πὴ {Π 61]. 
Βαῦ ἴῃ {πΠ6 ἱπαϊοϊμηοηῦ οὗ Αηνίιβ, ὈγῪ ““ Θοηΐοιηρύ οἵἨ {πο τϑοοσ- 

ηἷΖρα σοαβ αηα {Π6 ᾿π γοαποίίοη οὗ ΠΟῪ ΟἸΘ8,᾽ 15. τηθϑηῦ Βομηθ Ϊηρ; 

ααἰϊΐθ αἰδυδηῦ ἔχοι {Π656 ΠΆΤΤ]055 16ϑΐθ. ἀρουΐ ἴΠ6 “ΘΕ ΠΤΟπριηθηΐ 

οὗ Ζοιιβ δπα δροιΐύ {πΠ6 δϑύμουϊα! γοσΐθοχ. “Ππαΐ βοῇ Ἰοβίβ ὑγ τ ποῦ 

ἙἀΔΠΟΌΓΤΟΙΒ 5. Βῃουγη ὈΥῪ {πΠ6 Μίγ8 οἵ Αὐβίορῃαπθβθ. μΘ ἔασίθουν 

ΡΙΌΡΤΟΒΒ οὗ {π6 “Ἱροϊοσῃ (81 1)) 5Πόονγβ Ρ᾽αίηϊν {παΐῦ ἴῃ {Π6 γϑὰν 

899 Β.6. Βοιηοίῃϊηρ' ΔΙ οσούμον αἰ γοαῦ νγὰβ τηθαηῦ ὈΥ [Π6 ΤΟ] σἿΟι5 
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ἴηηον αὐ] 05 αἰ το {Π6 οματοθ οὐὗἨ Βϑοογαῖοβ ; ΠϑΙΊΘΪγ,, {Π6 οαἰπι πα 
6 βίοοα ἴῃ 8Δὴ θῃθγον ᾿ΘΟ.Ϊ 87 το] αὐϊοη ἴο ἀμ σοηποχίοη υνἢ {Π6 

αοιέγ, δη ΡΟΒΒΘΘββα ἃ δαιμόνιον οὗ δ οὐῃ (ς΄. ὃ 12) τΒ1Ο]ὶ σανθ 

Ὠΐπὶ υυἱναῖθ δανίοθ γῇ  ἢΘ νγὰβ ἴῃ ἃ αἀδηροΓΟΙῦΒ βιςαϑύϊοη. ὙΤΠαΐ 

ἰβ σῃαῦ {Π6 ᾿πηαϊοίμηθηῦ Ἰηθϑηῦ ὈΥ͂ ΠΟ σοαβ, δηα «ὐοαυῦύ {πα΄ ποίῃϊηρ; 

γγὰ8 5814 οἰἴπϑυ ἴῃ ἴῃς ἤγβύ οὐ ἴῃ ἴΠ6 βθοοῃηᾷα ΟἸοιμαϑ. 

Βαῦ [πθ586 δῷ ποῦ [6 ΟὨΪΚ ΘΟΠΒΙ ἀογ]οη5 {πδ΄ ἰΘαα ἴο {Π6 οοη- 

Οἰπβίοη {παῦ {Π6 οοηΐοβδί οὐ {ῃη6 λόγοι νγὰβ8 σψϑηϊηρ ἰη {πΠ6 ἢγϑί 

ΟἸοιιαβ.1} Τὴ [ῃ6 ΠΟῪ ραιαθαβὶβ, [η6 ρορῦ, πῇ} ]]6 Ἰαιηθηίίπρ [Π6 

τηϊβέογσίπηθ οὗ ἴθ ἤνιβύ ΟἸοι(ῖ8. ΘΧῬυθϑ565 ἴῃ6 ἤορθ ἐμεῦ 10 τ} οῸ 

Βοίζου. τὶ {Πῃ6 βθοοηᾶ. “Ὃ ΕῸΓ, θυ βϑίποθ ἴῃ {ῃ15 ρ]δοθ (ἐνθάδε) 
Σώφρων τη Καταπύγων, [Π6 ἸοΘααϊηρ; οΠαΙΔοίο᾽5 οὗ {Π6 Δαιταλῆς, ΤΥ 
ἤγβῦ οοιηθαν. σι] 14 Ππονουίμθ]θβθ, Πδα ἤο θχροβὲ δηᾷ ἰθᾶνθ ἴο 

ΔΠΟΥΠΟΥ Ρορῦ 85 ἷ5 οἴβρυϊησ, 85. 1 νγᾶϑ 501] ἃ νίγσίη δηα ἀπγβῦ πού 

ὈγΊηρ ἔονῃ, το 8. 50 ἔβνογα]ν τϑοοϊνϑα ---- οΥΘα βίη πα {ἰπη6 1 

αν Ὀ6θὴ 5118 οἵ [Π6 ᾿πηρ 8}. 1410} δηα πδύηθϑϑ οὐ γοῦν Ἱπαστηθηῦ. 

Νοιυ, ἐϊιογ ον, (νῦν οὖν, ὅ84) ΘοΙηθβ ἐ]ιῖδ οοΙηθαυ ({Π6 βθοοῃᾶ 

ΟἸοιυι5) «ἴον [πὸ Ἰηδῆπηον οὐ {πΠ6 Αθβομυίθαη ΕἸθοίσα, ἴο 8566 

ὙΥΠΘΕ ΠΟΙ 516 Ὑ1}}} ποῦ ασϑίη ἤπα 85 αἰβοθυῃηηρ βρϑοίαίουβ 88 ὙΘΓῸ 

ἴποβθ σ0 υγίϊποϑϑθα {Π6 Δαιταλῆς. ἘΕῸΓ, ἴξ 586 Ῥθμοϊᾶθ ΠΟΙ 
ὈγούΠ ΙΒ ἰοοὶς οὐὗἠἨ ᾿γ 1}, 5η6 ν1}}} Τθοοσ!Ζα 10. ΤΠ6 ροθῦ τηθϑηὴβ ἴο 
ΒΔΥ : ““ ΤηΔΒΙΏΠΟΙ 45. [η6 Δαιταλῆς σοὴ {Π6 ἔδνου οὗ {Π6 ρῃθ]ῖο, 1 

ΠΟΡΘ ἴον. ἃ υἱοίουυ ἴον [Π6 βθοοῃᾷ Οὐοιαβ, δ Ποὰρ] ὑμ6 ἢτνβῦ νγὰ8 

ἀοἔραϊοα." Βαΐ σὴν ἀοθϑ 6 Ῥα86 {Πΐϊβ Πορθ Ἰρομ {ΠπΠ6 βιοοθββ οἵ 

[Π8 Δαιταλῆς, ὙΥ 10 }}, Φἴῦθι 811, ΟἿ] σσοὴ {ΠΗ βεοοπα υΥἷΖθ ; δηα ΤΥ 

Ἃο685 6 ῃοῦ γϑίΠο. πδπη6 {πΠ6 Αοπαγηίαηβ ἀπα {Π6 λπίρ]ι δ, συ] Ὸ ἢ 

δα σοη {Π6 γγ8έ γυ]ζο ὙΥν ἄοθβ μῃ6 ποῦ χτῃηθηΐίοη τυ] αῦ τημιϑῦ 

ἢᾶνο ΒΡ θοία! ν οοΟηΒο] θα Ὠΐμη αὔίοι {ηΠ6 ἀδἔθαῦ οἵ {μ6 ἢιβῦ ΟἸοιιαϑ, 

--ἴῃμο ἀοα}}16 νϊοΐοῦν οὗ 1ν]ῖ58 Προάγων νΥ10}} {Π6 ἢγβῦ ρυῖζθ δηᾷ {Π6 

Ἰγα8}8 πὶ [η6 βθοοῃᾷ ρυῖχο ἴῃ {ΠῸ γϑῶν 422, πα {Π6 νἱοΐουυ οὗ 

[15 δ οαοα πὶ [Π6 βοθοομᾶ ρυ1Ζο ἴῃ 421} 

ΤἼΘ βοϊαςίοη 15 {ΠηΠ|8.. ὙΠῸ ἔνγο Θομηθαϊοβ οοιηραῦθα ἴἰο ΟτἸδβίοϑβ 

Δ η4 ΕἸΘοῖτα ἀῦο ἴΠ6 Δαιταλῆς δηᾷ {Π6Ὸ πον ΟἸοιιβ. ΤῊ δι! ν τὸ- 

ΒΘΙΏΡΙΔΠΟΘ ἰβ. {Π6 5] Δ ΥΥ οὗὁἨἁ {πΠ6 οοπίθηΐβ ; Ῥοίῃ οὗ ἔπϑι γθαίθα 

1 ΚόΘΗΙν, Ακδᾶοπηβοθῆθ Μοτγίταᾶρα ὙὙΠ6 φργοβοηΐδίίοη Πόσο σίνοη ἄοθβ ποί 
πα ράρη (Ζὕτγιοη, 1859), Ρρ. 418 ξ΄, ΠΟ] ἄρτθο 10} 5 ἴῃ αοίδ,]8. 
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αὖ Ιϑρησίῃ ὑπΠ6 οἷα δηὰ {Π6 ποὺ ουϊίιθ. ΤΠῸ Δαιταλῆς τγὰβ {Π6 
ΡοΟού 5 θα, Ὀγοιρηΐ τ|ρ. {κ Ογοβίθβ, διηοηρ' ΤὈΓΟΙ σΠΟΥ5 ἢ ποῦ Πΐπη- 

561, Βαΐῦ ἃ ἔγοπα, ῬΒΙΠΟΗἾα 65, ργοαπορα [Π6 Ρ]δΥ ἴῃ [νἷβ ΟὟ ΠΆΠΊ6. 

ὙΠ 0} αὖ ὑπαῦ {ΠΠὴ6 τγὰβ Ὀθύζου. Κποῦῃ ἴο πΠ6 ΑἰΠπϑηΐδη ρα] 16 ἀπα 

οἤἶδθυοα ἃ σγθαΐθι. σαδυδηΐυ οἵ βυοοθϑβ ΤΠ6 ΡΌΡ]Ϊο δα “" [Κθὴ 

{Π6 ΟὨ]α ἀπαᾶϑν {Π|6ῖν 101] ργούθούοη ἃ ηα ἔθη ον οατο" (632) ἴῃ 
ΠοΙρίησ ἴὉ Ὁ δρρίδιβο ἴο {Π6 βθοοῃᾶ ρυῖΖζθ.0 Νόονγ, {που ουθ. ΘΟΠῸ5 
[Π6 ΠΘῸῚ οομηραν οὗ {πΠ6 ΟἸουβ ἃ5 ἴΠ6 βἰβίθι οἵ [Π6 Δαιταλῆς, ἴο 566 
γΥΠΘίΠ6. 516 .}}} ἢπα βρθοίαϊουβ 50 αἰβοουηΐηρ ἢ ῸΡ ἴῃ {Π6 ΔρρΊδιιβο 
θοβίονγθα ὩΡΟῚ ΠΟΙ {15 {ἰπὴ6 5116 ν01}} ὕὑθοορηΐζθ Π6Ὶ ὈΤΟΐ ΠΟΙ 5. ἸΙοοκ, 

{Π6 5ϑ1ὴ6 αἰβοθυτηθηῦ γῃῖο ἢ ομοθ Ἰπασοα [Π6 Δαιταλῆς 50 ἔΔγογΆΪν. 

ΠῚ {ῃ18 οχρίδηδύίϊη 15 οογσγθοί, {Π6 βθοοῃμᾷ ΟἸοιβ. δοοουαϊηρ' ἴο 

{π6 Ροσϑύ Βἰτηβο!, 15 αἰβο ποτ Βη6α ἔγοτη {πὸ ἢγθῦ Ὀγ {Π6 ραββασὸ ἴῃ 

ΜΓ ΒΙΟῊ Ὁ ΓΟΒΘΠΌ]65 {Π6 Δαιταλῆς, ὑπαῦ 5. ὈΥ {Π6 οοῃΐοβῦ Ὀούνγθθη 

[Π6 ὕπο λόγοι. ΕῸΓ, θη {Π6 ροθῦ θχριθββθβ {Π6 ἤΠορθ {ῃαῦ {Πὶ5 

Ῥαγύ νι 1}}} Π6ΙρΡ {Π6 ΟἸοιαβ ἴο σαΐη [Π6 νἱοΐουυ, 85. ἃ. β΄ 87 ραββαθο 

ΟΠΟ66 ΠοΙροα [Π6 Δαιταλῆς, ὕΠ6Γ6 ἰβ ΠῸ 56η56 ἴῃ {Π6 αὐξογαποθ ὉΠ]Ὸ55 

{πΠ6 ραββᾶσθ Πᾶ5 Ὀθθὴ ἰηβουίθα ἴῃ {ῃ6 ποὺ ΟἸοιαβ ἀηα τγὰβ ποῖ 

ἴῃ {Π6 οΥἿ͵ρῖη 8]. ὩΠΒ ΘΟΘΘΒ Ὁ] ροΪαν. 

Ἀπᾷᾶ, ἴῃ ἔδοί, Ῥμιαϊρρίαθθ 15. τϑοοϊνρα δηα ἰδυρηῦ ὈΡΟῚ ἃ Ὀδ515 84 

οηζίγον αἰτοῦ ἔγομπι {Παῦ οἢ 0) ΒΘ ορϑίδα 65. νγὰβ ᾿ηβίσιοίορα. 

Ῥοΐογβϑῃ 2 Πᾶϑ ΔΙγοδαν τοξουγοα ἴο {Π6 ἔδοῦ {παῦ, νυ 11δύ {Π6 οἱ τηδὴ 

ἰ5. φατηϊ ρα ΟὨΪῪ αὔΐου 6 Πδθ ῬΓΟΠΪβθα β!Πθηθο Δηα Πα8. Ὀθοὴ 5ι1Ὁ- 
Ἰθοίθα ἴο 811] βογίβ. οὗ οϑυθπηοπΐθβ ΒΟΥΤΟυγοα ἔτοπ {πὸ ΟΥΡΗΐο Ῥυίδα- 

ΘΌΓΘΔηΒ,ἦ ποίῃϊηρ' αὖ 8}} 15 βαϊα οὐ βίοι {Ππίηοθ σμθὴ ΡΠ ΡΡΙ 65 15 

τατηϊ 64. Οἡ {ΠῸ οομέγασυ, ἴοι ἃ σοοα ἔδθθ, ἃ 5 νγᾶβ ΠΒῈ8] τ ἢ {ΠῸ 

ΒΟΡἢΪβίβ, μ6 θηΐθυβ υὶτπουῦ αν Π6. ἔουτ} 1165. Ὁ τᾶν 6 584 

{παύ [86 τορουϊοη τοῦ παν ὈΘΘ {ΠΡ ΘΒΟΙῚΘ: ᾧΠ6. ΠΟΟΙΒ- ΡΟΟῸΒ. αἱ 

ἴΠ6 Ὀορὶπηΐηο ἢΔ5 ἀοηθ ἰζ5. βούνίοθ Πα 8 ΠΟΥ͂. ΡΙΌΡΟΘΙΥ ΘΠΟΈΡΉ, 

ΘΟηΒΙσηΘα ἴο {π6 ᾿π  ο  -τοοῖη. Τὰὰὸ; [ἢ {πον αἰ ποῖ τοιηϑὶη 

στ ποὰῦ οχρὶαηδίύϊοη οἴμον αὐἰΐο αἰβέϊποῦ οοηίτ οί οηβ Ὀθύνθοη 

ὑπαῦ νΟΓῪ οοπίοβδὺ οὗ {Π6 λόγοι δηα [Π6 ϑαυ]ν ραν οὗ {Π6 οομηθαν. 

ΕῸΣ ψῇῃδῦ οχραπαίίου οαῃ θ6 οἴογθα οὐ πὸ ἔβδοῦ ὑπαὶ δἰγορβίθοβ 

ἰβ Θχογίϑα ὈΥῪ {π6 οἰιοῦιβ (41ὅ ἢ.) ἴο ταἄορ ἃ ἔγιρα!, ἈΒ θη ΟΙ5, 

1 ΤῊ. Κοοκ, 1)6 Ῥμϊοπίᾶο οὐ 41}}1- ὙΊββθηβο. ἀπὰ Τὐζογαῖ. 1852, Ρ. 1112. 

βίγαϊο, Ρ. 20 8 δρρ 140, 143, 2504 {ἴ-, 4197. ΟἿΣ αἰβδὸ 

2 ΑἸΙροιηθῖπο Μομδίββοσς ἔς θϑ, ΤΩΤ, 1590. 
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ΘΟΙ ΓΟ 1655 τηοᾶθ οὗἉ 1, 1 ἢ γι }}} ἀθνοΐθ ῃἰγηβοὶ ἢ ἴο Ρ]}}]ΟΒΟΡΉὮΨ, -- 

ταῦ ῬΒΙαΙρΡΙ 65. τἱάϊοα]θβ {πΠ6 δοογδίβίβ ἃ5 θαγοίοοίθα βίγηρ 5 [0 

τηοᾶθι Οὔ] 16, ---- [παῦ ονθη δίγθρϑιδαθθ, οὴ 15. γσϑύσση ἔγοῖη {Π6 

{Πϊη Κίηρ-ΒΠΟρΡ. αἰΐου μ6 ἢδ8 Ὀθοοπηθ δοααδίηΐθα νυ ὉΠ 61, ΘΒ 065 

[Π6πὶ 85 ψεθίοῃθα ὈοσρΆΥ5, ὙΠῸ ΠΟΘΙ ΓΠΟΙ οαὖ {Π6]} ἢὨδ1}, ΠΟΙ δΔηοίηΐ, 
ΠΟΙ Ὀδΐμῃο ; ψΠΘΡΘαβ {Π6 ἄδικος λόγος, ἴῃ αἰγοοῦ ορροδίδίοη ἴο [Π686 

ῬΓΪΠΟΙΡΙΘ5. ποῦ ΟὨΪΥ ΖΘϑ] ΟΌΒ]Υ ἀθἔθηθ σαι ὈδίΠ5 ἀραϊηβῦ {Ππ6 δί- 

καιος λόγος (1044--1064)., σ7ὴο Π6Ι6, ΘΟΠ ΓΔΙῪ ὕο οχρθοίαίζίοῃ, βίαμαβ 

ΘΗΓΓΟΙΥ οἡ {Π6 5ἰᾶδ οἵ [μ6 δοογαῦβίβ (991). Ὀαῦ 4150 πῦρ Π6 γοσΐῃ 

(1071--1076) ἴο Βυιτθηᾶθυ Ὠἰτηβοὶ ἢ ἴο 411 π6 ““ΠΟΌΪΘ Ρδββίοηβ,᾽᾿ 

ὙΠ βίαπα ἴῃ βίγομσ οοηίνεαβύ νγἢ 0η6 Ὠδθϊΐθ οὗ ἃ ΟΠδοΘΡἤοη 

ΔΠ4 ἃ δοοιδίθβ δ5. ἀθβϑου ρα ἴῃ {π6 ἢνβῦ ραν οὗἩ [ῃ6 οοιηθανυ ἢ Τηδΐ 

1Π6 ροθύ, σσποϑθ ογθαύϊνο σϑηΐαϑ ΡΙΌΘΔΟ65 ᾿5 ΤΟΥ δὖ ἃ βίπρ]ο οἴουνί 

45 ᾿ῦ γγοσο, Βῃου]α ποῦ πᾶνθ ΟὈβου να οἵ ἃνοϊ θα 5 ἢ ᾿πΠοΟηΒἰβύθ οἱ θϑ, 

ἰβ Ἰπογθ 016. Απᾶ ἢ Ῥμίαϊρριᾶθθ ον μ6 δοογαίβῦβ. ἃ5. ῬθΟρὶθ 

γγὙΠ0 Πα Διηοηρ' ἴΠ6Πὶ δὶ Ὀ] δου 50 πα α]σθηῦ ἰονγαγβ Παμηδη νγ 68 Κ- 

Π655 (Δ ηα {πᾶῦ νου] μᾶνο ΒρυΘδα ΒΟΟἢ ΘΠΟῸΡῚ Ὡπηοηρ' [Π6 γΟΠ ΠΡ), 

του Ἱα ἢ6 ποῦ μᾶνθ ΘαρΟΥΥ ΘΟ] τ] {Π6 νον ἤγθῦ σοαπθβῦ οὗ 

ἢἷ5 ἔδίμου ἢ 

ΤῊ οοπίταβῦ θθύνοθη ϑοογαΐοβ ἴῃ {πΠ6 ἢσϑύ ρατύ δηᾶ {Π6 ἄδικος λόγος 

"ἴῃ {Π6 ΒΘΟΟΠΩ͂ οῸΘ5. 501] δαγ ΠΟΥ. ϑοογαΐθθ ΤΘοορΪΖοΘ ΟὨΪΥ ΠΘῪ 

σοάβ ; {Π6 ἄδικος λόγος τη ῖκ65 φΟΟΑ τι56 οὗ {Π6 ο] σοαβ δηα {Π6 {ΓδΔα]- 

(ἰοηδ] τηγύμοϊοσυ (1068 ἢ. 1080). δϑδοοΓαΐοβ 15. ἃ Τηθὑθου ]ΟρΊΟΣ! 

ΒΡΘουΪαίου, πγΠ0. ἴῃ ΟΥΟΡ ἴο θ6 ΠΘΆΡΟΡ {6 οὈ]θοΐβ οὗ ἷβ ἰηγοϑύμρα- 

{ἰοη. Ῥυγβϑιιθθ Πἷὶβ βπμαϊθθ ἴῃ ἃ βυβροηαραᾷ Ὀαβικού, -- ὙΠῸ, 85. δὴ 

πο ΠΟΙ ἶ 08] τοπηϑη  οἰβῦ, {5 ΠἸΤηΒ6 1} ἀθονο {Π|| ον ον -ααν ΟἹ] 5 

ΤϑηρσΘ οὗἉ νἱβίοῃ ἴο οοηΐθιηρίαίο [ῃ6 ραίῃ οἵ βδη 84 ΠΠΟΟΗ, ---- ὙΠῸ 

Πδ5 ἔοιππᾷ {Π6 ΚΟΥ ἴο {Π6 πο ΧΡ] ΘΔ 0]6 ὑγομ 0 Υ5 οὐ παύαγ6, ---- Ὑη0 Θν 6 

οχίθηαϑ Ὠἷβ ἱηπν θῦσαι οηβ Ὑγ] ἢ ΓΘΒΌ]6 55. Ζ6 8] ἴο ΤΘΟΘηΟΥ αἰβοονογθα 

ἢ 6145, ἴο ρφυϑιητηδι", ΟΥ̓ΠΟΘΡΥ, ἃπα οὔμ ον αὐδίγαοῦ {Ππΐηρδ οὗὨ (Π6 βουσί. 

ΗΟ ἱπητη ΘΒ ΓΆΌΙΥ [87 ΤοΙηον α 15. {Π15 ΓΤ ϑ61655. ὑΠοῸρἢ ἀΡδαρα δηα 

ΒΙροΥἤο οἷα] {Ππἰγθῦ ἔρυ Κπον]θᾶρθ ἔγοιῃ {Π6 Βρ᾽γΠ 1655, ργόβαῖο πγδΐοτϊ- . 

αἰΐβηη οὗ {πΠ6 ἄδικος λόγος, ΠΟ ΡΙΌΡΟΒΟΒ, Πκ Ῥγοίδρογαθ 'ἴῃ ῬΙαΐο, 

1 Ῥτοίαρ. 318 Ε: τὰς γὰρ τέχνας αὖτ καὶ γεωμετρίαν καὶ μουσικὴν διδάσκοντες" 
τοὺς πεφευγότας ἄκοντας πάλιν αὖ ἄγοντες παρὰ δ᾽ ἐμὲ ἀφικόμενος μαθήσεται οὐ 
ἐμβάλλουσιν (1π6 οΟἴποῖ βορῃϊβίβ) εἰς περὶ ἄλλου του ἢ περὶ οὗ ἥκει. 
τέχνας, λογισμούς τε καὶ ἀστρονομίαν 
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ἴο τηᾶκο {Π6 ᾿ἰΐθ οὔ {Π6 γοιηρ' ΘαΒΥ 8πα ἔγθθ ἔγομ {τ 1}}}6, 5 {ΠῸῪ 

σοῦ] Πᾶν ἰΐ, ἀηα ἴο ἴθδοἢ {Πθτὴ ποίῃϊησ αΐ ἴο πα! σθ. ΤΟ ΚΙ ΟΘΘΙῪ 

ποῖ ἀρρούϊοβ πα ραββίοηβ τυἱποὰὺ τ ρ γα ΤῸ} ἰΔῸῪ Δα ΤπογΑ]ἰίν. 

ὙΥ μαύ οαγ65 Π6 ἴον. ἤθεα 5 Ιθϑὰρ δηα σῃηδῦ᾽ 5 θη} Ηδ που]ᾶ Ἰδυρἢ 

1 τηθύθοτο] ΟρΊΟ8] βοίθμοθ Δηα 510}} Πϊηρ 5. 616 θα παρα οἵ Πΐπι. 

Ιη ἔδοί, ἰῇ που πᾶν Ὀθθη αἰΠοα 0 ἤἴον Π6 ϑοογαΐοβ οἵ {Π6 ἢσχβί 

Ρατῦ οὗ {Π6 μὰν ἴο σῖγα {πΠ6 Ἰηβύπούοη δχρθοίθα οὗ ᾿ΐῃη ἴῃ {Π6 τηϑη- 

ΠΟΙ οὗ {5 ΡΙθδᾶθυ ; δῃηα ῬγΟΌΔΌΙν ἴον 5. τθάβοη ΑΥβύορῃδ 65 

Κορῦ {πΠ6 οἰ ρραδηῦ 5:16 ηῦ ἴῃ {πΠ6 βθοοηα ρᾶῦῦ, που ΌΥ, ᾿παθρα, [Π6 

απἰϊύν οὗ {πΠ6 ρίθοθ, {π6 σμο]6 ἴοηθ ἃπα ομαγϑοΐῖου οἵ πῃΐοὴ α6- 

τη η6α Ὠΐπη 4.5 ΟΠ ΘΕ ΡΘΥΒΟΙ, 15 ΘΟ ΒΙΘΓΘΌΙΥ τηϑυγθα. 

Τὴ νἱϑν οὗ {πὶ5 ππα θη! 016 αἰΠγθηοΘ ἴῃ {Π6 ἰδ! οη ἃ5 ργθϑθηΐοα 

ἴῃ {π6 ὕνγο ραϊίβ. χὰ ΤηΔὺ νϑηΐατο ἴο αβϑουῦ {παῦ Αὐἰβίορῃδῃθβ 

σοῦ πανο οοπτϊηποα {Π6 τον ἰβίοῃ ἔπ ῦΠο᾽ Ὀθίου οἤδυϊηρ [ῃ6. ρΗ]αν 

ἃ ΒΘΟΟΠΩ͂ {ἰπ|6ὸ ἴο {π0 ΡῈὈ]10ο. ΤΠὰ5. ὕΠ6 βθοομα βὐαϊοιηθηΐ οὗ {Π6 

βίχῦῃ ΠΥ ΡοῦΠοβὶβ 15 βαβίαϊηθα, ---- Παῦ {Π6. τον βίοη σγὰβ ποῦ Ὀγουρηΐ 
ἴο οοϊηρ!οιίοη. ΤΠ ρορθῦ ἤπα!ν σαν ἰῦ πρ Ὀθοϑιβ ἢ 5800 {Παΐ, 

αἰἴτον [μ6 ᾿πἰτοάαούϊοη οὐ δὴ ϑηἑ Ὁ] ποὺ ἰάθα Ἰηΐο [μῃ6 οἱα ΟἸοιιῖ5, 

6 οουἹὰ ἀο ποίῃϊηρ Βῃογύ οὗ του προ (Π6. ἡ ΠΟ]6 Ρ]αν. 

ΤῊ ἱποοιηριθίθηθϑϑ οἵ [Π6 ἀνδιηδ ἃ5 γγ πᾶνθ ἰΐ ἴθ. πῃ ΒΘΥΘΓᾺ] 99 

ΒΡΘΟΙΔΙ Ρ΄δοοθβ., 5011} του τπιητηϊβύα Κα Ὁ] 6. Νὸὼὸ σγθαῦ ἱπηρογίϑηοθ ψ1}} 

Ὀ6 αὐξδομῃοα ίο {πμ6 νῖϑθν ὑπαῦ {Π6 ροορῦ, αἰΐϑ ῃ6 ἀθαΐῃ οἵ ΟἸθοῃ. 

σοῦ Ἱα μαγο οΠδηρσρα {Π6 Θρ᾿ποιηδ συ μΐοἢ τ ουβ ἰο ᾿ΐτη ἃ5. 511} 

αἰΐνο, 1 ἃ ΒΘΟΟΠα ρου ουτηδποθ Πδα δοίια!} }ν ἴα Κθη ρ]αοθ. Βαΐῦ {Π6 

ἔδοῦ {ῃαΐ ἃ ὁμβοτίο οὔ 15. υγαῃίϊηρ πδῦ θέον {Π6 οοῃΐοδβῦ οἵ [Π6 λόγοι 

(889) 15 τθοορῃϊζρα ὈΥζ ἀποίθηῦ Δηα Ἰηοθτη ΟΟΙΠΙηΘηΐα[ΟΥΒ, Θη6 5 

Ῥαογομπα 8}1} ἀουδί. ἼΘ βομο!αϑίβ οὔβουν ὑπαῦ ὉΠ6 ΒΡ ΒΟ  ΡΌ]οη 

ΧΟΡΟΣ [15 τοίαϊηθα ἴῃ {ποὶν οορίθβ, θαῦ {Ππαῦ [Π6 οΠογῖο οὐ ἰβ5. ποῦ 

[Π6Γ ; Δα 80 ἴύ 15 δὖ 86 ρυοβοηῦ ἂν ἴῃ (η6 ανθηηδ ΝΜ8., σΒ] ἢ 

μδὰ5 ΧΟΡΟΣ, δηᾷᾶ ἴῃ ἃ Οδιηθιϊᾶσο Μβ., σι ῃΐοῃ μὰ85 ΧΟΡΟΥ. ΤΠο 

ἀοοϊαρηΐαὶ οπηϊβϑίοη οἵ {Π6 οὔθ --- [ΠΡΟυΡἢ. ΟΑΓΘΙΘΒΒΠΘΒΒ, [ῸΓ ἰηβύβηοο, 

οὐ ἴΠ6 ρατῦ οὗ οοργ βίϑ --- σοῦ] ἰηαθοα 6. Ροββίθ]6; Ὀαῦ ἴδ ἰβ ποῖ 

ΡῬΙΟΌΆΌ]6, βίποθ ὕΠ6 βιρθυβουϊρίίοη 5 τοίαϊηθα. Τὴ ροθῦ 566ΠῚ5 

ΠΟΥΘΙ ἴο πᾶγο πυϊζίθη ἰ0. Του βο αὐτου ὑπ ἀθἔραῦ οὐ [Π6 δίκαιος 
λόγος (1104) ἃ ομουῖο οὐ 18 Ἀβο! αἴθ! ν τοααϊγοα ; θαΐ ὑμοτο ούθῃ {Π0 

1 α, Ηδφτι. ἰδία. Ρ. ΧΧΥΊΪ. 
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Βα ρουβουϊ ρέϊοη. 5 ναηύϊησ. ὙΠῸ ἱποοιηρΙθίθηθθθ οἵἨ ὅπθ ΒΠΌΡΠΘ 

(100--706}, νυιΐοῖι 5 ὑνγο γ ΥΒ65. 5ΠΟΥΟΥ ὕῃϑη {Π|6 Δῃ ΒΕ ΓΌΡ 6 (804-- 

818}. ΒΘοῖὴβ 1655 πηρογίδηῦ, ἃ5. Π6 ΟἸἰββίοη οὐ ὕνο 11Π65 15 πού ἃ 

ΓΤ ῬΠΘΠΟΙΊΘΠΟΙ ΘΥ̓Θη ἴῃ ΟὔΠΟΥ 586 ΘοΙηρΡ] οΐθ ΤΟΥ ΚΒ. 

3880 Α5 ἴῃ {Ππ686 ἰμβύδηοοβ ὑΠ6 76 816 σᾺ 8. 80 ἴῃ οἴμοι θ]δοθο5 σγο ἢπα 

Ρογίϊοηβ οἵ Ῥούῃ οαϊζίομβ βἰᾶθ Ὅν βἰάθ. [μοῦ τθ ἢνβύ θχϑιηΐηθ 

89-.-,20.1 Βίτορβίαθθ τεῖβῃθθ ἴο ρϑυβιθαο ἢΪβ 500 ἴο βύμπαυ 10} 

{πὸ ϑοοταίιβίβ. Ηδθ β5ῃονβ πίπη {ποῖ} Ποῖιβ6 πη 5805 : ““Μϑῃ αἅγ8}} 

ἘΠοτ6 ὙΠῸ οομνίποο τοὰ ὈΥ͂ διριμηθηῦ {ἰπαῦ {Π6 5ΙΚΥ ἴθ. δ οὐθῃ 

(πνιγεύς)" Ὁπαῦ ΘΠΟΙΟΒΟΒ. τ8 ΔΙΌσ μα ἃρουΐ, Πα γγ τηθὴ 8τῸ [Π6 

οοα15. ΤΠθ86 ἔθδοῃ οΠ6 --- 1 Οη6 οἷνοϑδ 61} ΙΏΟΠΘΥ͂ ---ἰο ΟΔΙΤῪ 8 

Ροϊηῦ, θὸ ἴθ τἱσ!ῦ οὐ πτόηρ." ““ Απᾶ {0 816 {πΠ60 ἢ" 4815 ῬΗΪαΪρ- 

Ρἰᾶθβ. ὙΠῸ οἱ τηδῃ ἄοοβ ποῦ Κποὺ {ῃ6 ἤδῖὴθ δχϑοίϊυ ; θα σι Πθη 

6 ἀοβίσηδξοθ ὑμθῖὴ ἃ5. ““τηϊπαΐθ ΡΟΠοΓΟΥΒ,᾿" Π6. νοῦ ΚΠΟΥΒ αὖ 

ομοο {πα δοογαίοβ δηα ΠΪθ ΘΟΙΡΔΏΪΟΩΒ 8Γ6 τηθϑηΐ, Δη4, ἴῃ βρίΐθ οὗ 

411} ἷἶβ ἐμοῦ 5 Ρουβαβδβίοη, ργοΐθϑδίβ ὑπαῦ 6 01} ποῦ ἴον Δ ῃΥ Θοη- 

βἰἀογαύίϊου. παν δηγἐπΐησ ἴο ἄο σι [Πθῖη. 800. [Ὧ: {Π86 ΒΌθη6 |5 

Ρουἔθοῦ! νυ οομογοηῦ ἀηα οοῃβίβίθηῦ, ἃηα σγ οχρϑοῦ ᾿πηιηθαϊαίθ! Υ Οὴ 

1πΠ6 ρατῦ οὗ {π6 Τδῦμου ἃ τθβοϊ αὐ οη ὑπαῦ 5}}8}} ΒΟΙΊΘΗΟΥ ΟἹ ΟὔΠΘΙ 

Ὀτΐησ {Π6 τηδίξου ὕο ἃἢ ομᾶ. Βαῦύ ᾿ἱπβίθαα οὗ [μ18 {Π6. βοθπθ ὈΘο]η5 

ΟΥ̓ΣΥ ἀραίη : ἃ ργΓοββίησ τοαποϑῦ οὐ {Π6 ἔδύπου {μα΄ [Π6 βοὴ βῃοι]α 

σοὸ ἴο πΠ6 δοογεαίιβίβ (110) ; {μϑυθαροη μ6 απθϑίϊοη οὐἨ {π6 50ῃ, 

ταῦ Π6 15. ἴο ἰθασῃ που, δἃ5 1ἢ μ6 δα πού δῦ Ὀθθη {ο]α ; δῃὰ 

ΠΘΓΘΌΡΟΙ ἃ ἰοΐα!ν αἰδγθηῦ βἰαίοιηθηΐ: “Ὁ ΤΉΘΥ 58. πΠ6 ὕτο αγΌι- 

ποτ (λόγοι) ἄνγ6 1} ὕΠπογο, {πΠ6 βίγοησον, μαύθνοι ἴὖ τη ὺ Ὀ6. ἀηᾶ 

{πῸ τθᾶκοῦ. Ομπο οὗ [Π6 το, {Π6Ὺ [611 τη6, 0Π6 ὑγθϑῖκου, Αἰνγαν 5 

ῬΓΘν 8115 ἴῃ αἰβραίαςίοη, ονθὴ θη ἰ 85 ἴΠ6 Ὑ͵ΌΠΟ 5146. 1 ΠΟῪ 

γοὰ ΘΔ {Π6 τπη͵πβῦ Δυσαχηρηΐ, ΤΩΥ̓͂ Β0η, 1 5411] ὩΘΥΘΙ ῬΔΥ 8 ἴδι- 

(ἴῃς οὗ [Π6 ἀοθίβ 1 πᾶν ἱπουγτθαᾶ οἡ γοῦν δοοοιηΐ.᾽ ΟἾἼΟΘ ΤΠΟΙῸ 

ῬΒΙαΙΡΡΙ 65 τοΐπβθϑ, δηα πον αὖ 1αϑὺ ΘΟΙΉ65 ὕπΠ6 {πγοϑῦ οὗ {πὸ ΓαύΠ ον 

{παῦ Π6 Μ1Π1 Κορ ποιπον [Πη6 80ῃ ΠΟΙ ἢΐθ. ΠΟΥΒ65. [10 15 ΘΑΒΥ ἴο 

τϑοορηΐΖζο ἴΠ6 ὕνγο οαϊομβ. ὙΠῸ νΘΥΒῸΒ. ΠΡ ἴο 94 Δ΄Ὸ ΟΘΟΙΠΙΏΟΠ ἴο 

Ροίῃ. Τπθη [Ο]]ονγ5. ἴῃ πο ἢτγθύ ΟἸοιβ αὶ δοοουηΐ οὗ {Π6 58- 

βίδποθ οἵ ἰηβίσιοιοη ηραγίοα αὖ {Π6 56}00], --- 8ηὴ Δοοοιπηῦ ὙΠΟ 

ι ΟἹ Του οὶ, ῬΏΠΟΙορ. ὙΠ]. ἡ. 848; 2. ΒΟΙΠ6 ΒΟΠΟΪ]ΑΥΒ ΠΟΙα {πᾶῦ {Π6 πνι- 
Κύρν, ἐδτα. ν. 428. γεύς ψγὰ5 ἃ βοχύ οἵ Ποιιβρῃουῖοδὶ ἢγο- 

ΟΟΥΘΙ. 



ΙΝΤΕΟΘΠΟΟΤΊΙΟΝ. 

ΔΟΎΘΟΒ ΥΘΙΡῪ Ὑγ6}} ἢ [Π6 δοογαΐοβ οἵ {πΠ6 ἢἥνβύ ραγί. Τί 15 τηοίο- 

ΟΤΌΪΟσΊΟΔΙ ἰοῖθ, πα ἃ {{{{|6 οἱοοαίοι 50 ἃ5 ἴο θυθυδ}} ἰῃ ΘΥΘΡῪ 

Ἰανγ-ϑαϊῦ. Τπαῦ γα πῃϑυ 8.016 ἔου (πΠ6 βϑθοοπα ΟἸοιαβ. ἴῃ πο ἢ 

τηθίθο ΤΟ] οΟΎ γὰ5 ἃ ΒροΡἤαϊγ, πᾶν. ἃ πἰπάνϑηοθ, πη [ῃ6 οοπίοϑί 

οὗ [πο λόγοι πεα ἴο Ὀ6 ἱπβουίθα. Ἠδθποθ, ἴῃ ἴΠ6 του βίοη {Π6 “5 ΚΥ 

5 ἢ οὐϑη ̓  (110-120) 15 τουηουϑά, δηα ἴῃ 105 ρ΄δοθ ἃ ἀἰθβουῖρ- 

τἴοη 15 σἴνθη οἵ {πΠ6 ὕνγο 5Ρθδκουβ (λόγοι) ὙΠῸ 816 ἴο ἈρΡῬΘδ1 Ἰαΐοθυ. 

Α 5ἰπηῖ αι οα86 ρτοϑθηΐβ 561 ἰὴ 412 [3 Αΐου δίγορβιίδαθθ πὰ 

ΘΟΙΡΙΘΠΘηαθα {Π6 ρῃγβῖοαὶ οχρίδηδίίοη οἵ ᾿ἰρῃξηΐησ, Π6 ΟἸομαβ, 

ΠΟῪ 516 οὗ Πίπη, Δαἀάγοϑθ Ὠΐτη υΥ10} Πἰο ἢ-Βοππηἴηρ᾽ σγουβ. οὗ στοαῦ 

ῬΙΟΙΗἶβα : “ἼΒοῖ, Ο τηδη, πἼ0 ἀοβινοϑδῦ [θα ἢ6 πδα θχρυθϑβθα ΠῸ 

ἄο51Γ67 οὗἵἩ τ πἰρῆ τϊβάουῃ (Κπον]θᾶσο οὗἉ παΐατο, οέο.) --- ΠΟῪ ΠΑΡΡΥ͂ 

αι] (πο ὈΘοοσηθ ϑιηοηρ ἴΠη6 ΑἸΠΘηΐδηΒβ 1 ἴμποιῦ Παβύ τηθιηοῦυ, δη 

τηρα!ζαίνα ρουγοῦβ, δ ηα οηαθγδποθ ἴῃ [ἢγ 5018}, Δη6] οανοβῦ ποιιρηῦ 

ἴου Βαγϑῃϊρθ ἀπα ρυϊναίίοηβ, Ὀπῦ ΟὨΪΚ Ραγβιθδῦ ὉΠ6 ΠΟΌΪ6 θη οἵ 

ΡΓΘΥ ΑΙ ηρ ἴῃ Π6 ΔΒΒΘΙΔΌΪΥ, ἴῃ ΘΟΙΠΟΪ, δηα ἴῃ οουχί." ΕῸΓ {Π6 

οΟἰα τῆλ {πα 15. ἃ ὈΓΠ|Δηῦ ρῥγοβρθοῦ : Π6 ΡΙΓΟΠΊΪΒ65 ἴο ὁ νυνῆδῦ 1165 

ἴη Πἷβ ΡοΟυΤΟΙ : [ὉΓ ϑιοῃ ὈΙΟβδίηρβ μΠ6 σοῦ Δ]]ΟῪ Εἰ Πη561 το Ὀ6 

᾿ἰ5604 45 δῃ την]. ὙΠΟΙΘΊΡΟΙ οοιαΐθϑ 5 .Κ5 1 Π6 15. ΠΟῪ Ργθραῦοα 

ἴο τϑοορῃΐζο 45 σοῦᾶϑ, οἱυ ΟΠδοβ, {π6 ΟἸουαβ, ἀπ {π6 Τοησιιθ. Οἵ 

ΘΟΌΓΒΘ Π6 15: {ΠῸ τοϑῦ Π6 ψ1}} ποῦ 50 ᾿ῃπΠ0} ἃ5 ρυθοῦ οἢ ὕπο βίγοθί. 

Ιη γίϑυνν οὐ {Π|5 ἀβϑγαποθ {Π6 οπουῖβ, τυ ΠΟ ἢ Πδ5 ἡπδῦ ῬΥΟΙ Ϊβθα ὨΪπ 

111 τϑα]!Ζεαύϊοη οὐ ΠῚ5 ὙΙΒΠ6Β, ΠΟῪ ὙΘΙῪ ΒΟΓΔΏΡΟΙΥν τϑαποϑίβ ἢΐτη ἴῸ 

βίαϊο σιῇηδῦ 1Ὁ 15 Π6 ἀθβϑῖροβ  Τῦ 5 ΟὨΪΥ ἃ {1ῆ6 : ἐπ ϑρθαϊίηρ ---- ποίἢ- 

ἴῃ ΠΟῪ ἃροαΐ Πἰρ] τ ]Βάοιη ---- [ο θθαύ 411 {Π6 ΠῸΟΙ]ΘΠ65. ἴθῃ τη 1168. 

ΤΠΘ ΘΠΟΤ5. ῬΙΌΤΗἶΒ6 5. Πῖτη [15 {ἰπη6 τη 0 1655 ΤΠδη ἰδ Πα ῥγοιηϊβθα 

Ῥοίοσο σμθη ποίπϊησ Πα θθθη ἀβκρᾶ: δίγορβίδαθβ 584}} πϑποο- 

ΤΟΥ ΘΑΥΤΎῪ ΤΠΟΤ6 στοῦ ΤηΘ ΑΒ. 165 Ὀοΐοσο [Π6 ῬΟΡΌΪΔΙ ἈΒΒΘΙΊΌΙΥ {Πδῃ 

411 οἴου ογαΐουβ. Βευῦ βυααάρθηϊ!ν πὸ 15 γΘΡῪ τηοαοταΐο ἴῃ 5. ἀβρῖνα- 
(ἰοη5 : ἠαϑῦ αὔξοι: σοίπρ' ἰπΐο θοβίδοϊθβ οὐϑὺῦ ἴΠ6 σγθαῦ ῬΓΟΠΐβο5. οὗ 

πΠ6 σοἄάοββοβ, ἢ6 ΠΟῪ αθοϊηθ5. {Π|5. ΒΠΊΆΠ1ΟΣ οὔθ. “ΝῸ “στοαΐ 

ἸΠΘΆΒΕΓΟΒ᾽᾿ [ῸΓ Ιη6. [ὉΓ {παῦ 15 ποῦ μαῦ 1 ναπέ ; ἃ}} 1 ἀοβίῖγο 5. ἴὸ 

Ιθασι ἰο αἰβίουτε ἠαβίϊοθ ἀπ ὄναρ τὴν οὐρα ϊΐζουβ.᾿ ἡ ρτο ἀραίη ἃ 

τηϊχίαστο οὗἩἨὨ ὕπ6 οΥὐἱσῖπα] ΡΙᾺΥ πὶ {πΠ6 τον βίοη 18 ἘΠΙ βία ΚΑΡ]6. 

γοιβοβ 412--422 5υἷϊῦ Θχδοῦν ΤῸν {πὸ ἢγδύ Οοιῖβ ἴῃ τυ πο οογαῦο 5 

1 ἘΠ ΖΒοΠο, 1)6 {Δ}. τοῖν. Π1. 6. ΟΣ, 004 {Π{| ὙΠῸ ἃυτῖνοβ αὖ ἃ βοιῃονπαΐ αἰ - 
4150 ΒΘ οΙοσ, Νοιο ΖΔ} γ}ν. 1801, 0». τογοηΐ ΤΟβα]. 
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94 "Ὁ ὙΝΤΕΟΘΒΘΈΊΙΟΝ. 

γγ85. ΟΥΟΥῪ γΠΘΙῸ {π6 οἰϊοῦ οπμανβοῦον, Δηα ἢΪ5. ᾿ηϑὐ ποῦ 05 γ6 Ὁ 6180- 
οΥαύθα Τηο 16 αὖ ἰθποίῃ. Βυῦ αὐΐου {π6 ἰηϊτοαποίίοι οὗ [Π6 λόγοι 

[Π6 ρΡοθῦ βδὺ7 ὑπαῦ {πΠ6 οχπουΐαϊίοη ἴο ἃ ᾿ἰ{6 οὐ 56] -ἀθῃϊα] σου] ὍΘ 

ἴη αἰτοῦ οομῆϊοῦ τ ἢ {Π6 ὑθαοῃϊηρ 5 οὗὁἨ {Π6 ἄδικος λόγος, ἃηα 50 [16 

ἰηβουίθα {Π6 οὔπϑι' ραᾶββεσο (427--494) ἃ5. Ὀοίηρ Ὀοίζοσ. δαἀδρίθα ἴο 

[Π6 ποὺ ΟἸοιιαβ. “ΓΒ. ρουίίοη οἵ {Π6 μ]αὺ τηὰϑύ οὐ σΊ ΠΥ ἤΠδνθ 

Ὀθθη 80 ϑιτϑησϑα {ῃδὺ αὔξοι 411 οδιηθ 428--4260, [Π6η ἐπ ἐμ οἷά 

ΟἸοιιαβ 412--422. ἀπ ἴη ἐδα ποι 421--484., θη ἴῃ Ὀοΐῃ 485 Πἰ. 

{Πὰ5 : 
411 

428 ------ 420 

Ι {1 
412-422 427-484 

48 Π.} 

88. ῇδῃϊ οὗ οοῃρτίίν ἰ5 αὐϊΐα ονἀθηῦ α15δὸ ἴῃ 19ὅ ἢ Αὐ {16 
Τρατοϑῦ οὗ δίγορβιδαθθ ὑΠ6 ἰα! κΚαῦν ΡᾺΡ1] μα5 ορϑῃθα {Π6 {πϊηκίηρ- 

5ΠΟῸΡ ; μ6 Ἰηΐθυϊου μὰ5. Ὀθοοῖηθ υἱβῖ}]6. Ι͂ῃ {Π6 ἐονοοτοιπηα δἰ 

᾿παἀβίγουβ. βίπαθηΐβ νυ] ΟΌ 5] ΟΟΟΠΡΙΘα : ἴῃ ἴπΠ6 Ὀδοκρυοσπα ἤοοίβ 

[Π6 τηαϑίθυ ΠΡΟῚ ἃ 5θεῦ Πρ ἴῃ {ΠπῸ εἰσ. ΤῊ ἀϑιοῃϑῃθα ἰγορβίδαθθ 

ἸΘαΓῺΒ. ἴγοτη {Π6 ΤΟΔΑῪ ΟἰΘΘΙΌΠ6. πα ὕΠΟβ6 ἼΟ 816 ἴῃ ἃ βίοορίηρ, 

Ροβύιλο 416 ἰηγοϑύραςηρ π6 {πϊησθ ὉπΠάΘΡ {Π6 φαυίῃ, τ δῦ ὉΠ6]1 

ὈΡΟΠΓΠΘα ΤΠΙΏΡ5. ΔΙῸ ῬΙΟΒΘΟΙ Πρ ὩΒΤΟΠΟΙΏγ. ““Βαΐ ρῸ ἴη.᾽ 5805 

[Ππ6 σπίᾶς ἰο {Π6 οὔποὺ ρα 115, ““ Ἰοϑῦ πῃ ἢπᾶ τι που." Ἅ“Ὃ Νοΐ γοί,᾽ 

οὐἷθβ δίγορϑίδαθϑ ἀθρυθοδ ηρ]Υ ; ““ 1Ἰοῦ {ποπ τϑιηδίῃ {111 Γ {61} {Π61ὴ 

ἃ ΠῚῸΠ᾿Ὸ δῖ ν οὐἩ τηΐηθ." ““ Οαϊΐθ ᾿ἸηρΟΒ51016,᾽ 15 1Π6 ΔΏΒΥΘΥ ; ““ΤΠ6Ὺ 

ἄδγο ποῦ Τοιηϑίη ἴῃ {Π6 ΟΡΘη Αἷτ." ὙΒογθαροη {Π6 ΟἹ τηδῃ ΟΌΒΘΥΥ 65 

ἃ Βίταησο-] οοκίηρ ᾿πδύρυμηθηῦ, ἃηα οὐ πα τηρ δῦ 1ὖ 15 σϑύβ Π6 

ΔΏΒΥΘΙ ““ΑΒΙΠΌΠΟΙΩΥ." ἨΗρΙο {Π616 15 ΤΠ 0ἢ ἴο ΒΡ 86 8. ΤῊΘ 

ΡῸΡΙ5 ἀγο τὶ πη, Δηα γοῦ [Π6Υ̓ 16 ἴο φῸ ἰπΠ. δοογβύοθβ 1Β ἴῃ {Π|6 ΒΒ 1ὴ6 

Ιοοα! ν ἢ (Ποιὰ, δηα ΤΠΡΟΤὴ Πἰβ. μαηρίηρ- βζοῦ οϑη ΒΌΓΨΟΥ ΘΥΟΙΥ- 

{πίηρσ, ἀηα γοῦ ΤΠ6ΥῪ θαυ ὑπαῦ Π6 ΤΠ} Ὺ ΟΟΙὴ6 ἼΡΟΠ μοι. 6 γουηρ 

ΡΘΟΡΪΘ 416 ἴῃ [Π6 Ποιι86, δηᾷ γοῦ 1ὖ 15 Γθανοᾷ {πῶ [ΠΘΥῪ 8.6 τοι  ΠΙΠρ' 

ΤῊ 435 {πῸ ἤγβὺ ΟἸοιιαῖα. ῬΥΟθΆΙΥ 1,. (5666. {π6 ΔΡΡ.) {πδΐ οὐἹρίπα!Πν {Π15 

πᾷ καίτοι... ἐπιθυμεῖς ΟΥ καίπερ ἐπ- ἈΘΔΑΊΘΒΒ νγὰ8 ποῦ ΔααΓΟΒβϑα ἰοὸ ϑύΓοΡ- 

θυμῶν ἴογ οὐ γὰρ. .. ἐπιθυμεῖς. ΒΟ Π6ΙΟΓΙ π5᾽δάοθβ, θαῦ ο ϑοογαΐββ. 

(Νϑαθ 948 τ. 1861, ». 005) οοπο!αοθβ 2 ΚΌΟΘΗΙΪν, ἐδιά. ν. 423. 

ἔσοτῃ {Π6 γαυϊδηΐβ οἱ 412--419 1η Τ)1ορ. 



ΤΝΤΕΟΘΠΟΤΊΟΝ. 

ἴοο ἰοησ' ἴῃ Π6 ορθῃ αἷγύ.0 Απα {πὸ ““ 1016 αὔαὶν᾽ οὐὁἩ Βίγορβίδαθβ το- 
τηϑ 5 ἃ ΤΙ α]6 ἴο ΡαΡ15 ἀπα ἴο βρθοΐαϊουβ δἰϊκθ. Τῦ 15 ονϊἀθηΐ ἐπαΐ 

19ὅ--199 αβϑαϊηθ ἃ ἰούδ!ν αἰ ουθηΐ βιταδύϊοη, ἴῃ νυ ϊο {Π6 πιθπαρηΐβ 

ἢγβῦ οομηθ ουΐ οὗ [6 πΠοιβο,, ἃπα αὐΐθυνγασαβ δοογαΐθθ ἈΡΡΥΌΔΟΒ 65. 

Τῃ {π6 ἢγϑύ ΟἸοιαβ [ΠΏ6 βθθπθ νυ ἢ ὕΠ6 ῬῈΡΙΙΒ5 πχϑῦ παν θΘ θη Ὡ]]ονγϑα 

ΤΏΟΙῸ 5Ρ8066, ἴῃ τ οἢ ἰᾧ 15 οουΐαϊη {παῦ ΟΠ ΔΘσ ρου μ]αγθα δὴ ἴτη- 

Ρονίαπί ραγί." δηα Επσὶρί θα (85. πᾶὰ5. θθθὴ τϑρθαΐθα]ν τϑιηαγκΚοα) 

γγαθ ΟΠ] Θα ὈΚΥ πδῖηθ δηα οχῃϊθιϊθα δοοογαϊηρ ἴο {Π6 ΓΟ] ]ονηρ' 

οχίδηῦ γϑυβ65 οἵ {ῃΠ6 ἢνβύ ΟἸοιαϑβ : 

Εὐριπίδης δ᾽ ὁ τὰς τραγῳδίας ποιῶν 

τὰς περιλαλούσας οὗτός ἐστι τὰς σοφάς. 

Ιη {πῸ βθοοπᾷ ΟὐἸοιιαῖβ ᾿ἴῇ νγὰβ πθοθββασυ ἴο οαγίαι! {Π15. ΒΟΘη6. Θοη- 

ΒΟΥ Όν. Ὑοιβοβ 19ὅ--199 δηᾶ 201 Ῥοϊοηρσρα ἴο {πὸ ἢγϑύ ΟἸοια8." 

Ιῃ οἴἤδὺ' θἴδοθβ νγ οδὴ τοϑαΠν ἀοίθοῦ Π6 οἸηϊββίοη οὗ νϑυβ65 

γν ΠΟ. 6 ΓΘ ΔΡΡΙΌΡτΙαΐθ ἴῃ {Π6 ἢνβῦ ΟἸοιαβ. θαΐ βθοιηθα 1655 Βαϊ Ὁ ]6 

ἰη {πΠ6 βθοοῃᾶ. [1η 489 ἢ. δοοαίθθ βιθ]θοίβ ϑἰτορβίααθθ. ἴο ἃ 

ΡΓΟΙ παν ν Θχϑιηϊηδίϊοη, ἀηα. ΔΙηοηρ' ΟΠ ̓ (Ὠϊηρ5, ὑγ165 ἴο 506 ὺ- 

ἰαἰη τυ μαῦ ργοραναῦοη Π6 ὈΥΪησ 5. [ὉΓ Ππθδθϊοηβ οὐ πδίιγα! βοίθποο. 

Ηὰ "145. τη ααΐοκὶν βοῖζθ ἃ τηθίθουο] οοοα] ῬΓΟΌΪΘπ {πα΄ ἴ5 ἴο 6 

οαβί θοίοσο ἢ. Βαΐ δὐΐου ἃ Ροοῦ τυ υ{1οἴϑτη οἵ η6. οἱα ΡῈΡ1]. ᾿θ 

Ἰοΐβ {Π6 τηδίζου ἄτοὸρ. Νοῦν {Π15 σου] θ6 θη "816, ---- ΑΙ ΓΠΟῸΡῚ 10 

ἰἴ8. ποῦ {Π6 ΡΙΌΡΘΙ {Πϊπο' [ῸΓ ἃ ροθῦ τπΒ6] 55 }ὴν [0 ΓΠΥΟΥΥ ἀναγ ἃ τηοίϊνο 

βιυσοσρβίρα Ὀγ Πἰ 56], --- τ οἷν δίγορβίδαθβ α1α ποῦ αὔθ γαν 5 

Β5ΠΟΥ ΠΠη561 ἰοὼ Ὀ6 80 σΟΠοΡ ΠΥ νουβοα ἴῃ 510ὸ πηδίζουβ. 

ἈΑσαϊηβῦ Ῥαβίαβ, ομθ οὔ 8 ογραϊΐουθ, ῃ6 ὈγΐηοΒ 0 θα Πἷδβ δο- 

ααϊροα σγατηπηαίϊοα! Ἰοθαγπΐπο (1251; εἷς 610 8{,).. νγῃδὺ Δ ποίΠ ον 

οὐρα Ιου 5 αἰβροβοα οὐ ᾿γ {πὸ αἰᾶ οἵ ἷβ. αἰζαϊητηθηΐβ ἴῃ Ρ  γβῖοαὶ 

1 ΟΟΠΒΘΟΠΘΠΕΥ ἃ τηοίϊνο Πα τὸ ΡῸ 
Τοὺυπα ΤῸΓ βοηᾶϊηρ' {Π6 πὰ ῬΔΟΚ ἰηΐο {Π6 
Βοιιβο. 

2 ἘΥΙΖβοπο, Θυδοβί. Αὐἰβίορῃη. 1. Ρ. 
1604: Τὴ6 ἔδ}». ἃ Ατσ. τοίγδοί. 1. 20. 

3 Του 61] (ἘΠ μοΐη. Μι5. Χ. ρ. 227), 
ἘτὶίΖζβοθο (Π))6 ἔα. στοίγ. Υ. 7), πᾶ 
ΟΥΠΘΥΒ ἔανου ΟΠμδηρίηρ {Π6056 ὙΟΓΒΘΒ. 
Μδὴν ΘΟΠ ΒΊΟΥ {Πρ ἃ {ταρτηθηΐ οἵ 

“ΓΟΙ ΘΟ 68. 
Τὴ {πῸ βϑοομᾶ ΟἼοιιῖβ, ἴπθπ, {Π6 

ΟΥ̓ΘΙ ἰηἰοπρα νου Ῥὸ: 1904, 200, 

202. Ἄουβο 201 15 βίσι Κίηρ οὴ. ἀοοοιηΐ 

οὗ 15 Ῥγουτν ; ἴον. Ξἰσορβίδοβ, νΠῸ 

ΘΥΘΥΥ ΠΟΤ 566 ΚΒ οχδοῦ Του 10} 

Δα Πἃ5 γεωμετρία ταηϊηπίο]ν Θχρ] αἰποαᾶ 

ἴο Πἴπ), γνγοι]α Βα γον ποῦ ἤᾶνθ θΘΘὴ 

Βα ἰ5Ποα νἱἢ {ΠῸ ἈΠΒΥΟΙ ἀστρονομία 

μὲν αὑτηί. "ΉΤΟ ἰ5 πὸ ἀουθὲ {παΐ ἴῃ 
1π6 οτἱσῖηα] Ρ]ὰν ἀστρονομία πὰ ΟἾΠΘΥ 

πηαϊίουβ τοοοϊ νοῦ ἃ Τὰ Που ἀθυθὶορ- 

πιρηΐ, νυ ΐο ἢ πγὰ8 τορὶ δορα ἴῃ ἔπ τὸ- 
γἰβοῦ ρ]ὰν ΡΥ πὸ βπογί 1οβὺ 199 Υ, 

θὅ 

39 
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Βοίθποθ Η ῥΙΌΡουπαβ {Π6 ἀο]Ἰοαΐθ αποϑίϊομ πυπούποι Ζθιιβ ΔΙ τυ 5 

ΟΔΠΒΘ5. ΠΟῪ τγαΐου ἴο ἀθϑοθηα ἃ5. Τα]η, ΟΥ᾽ πΠ6 θη ἀγανβ {Π6 νγαΐρϑι 

πΡ ἴοι ὕπ6 οαυῦῃ (1279 Ε΄.} ; δῃμᾷ σπμθῃ {Π6 ἀϑίοπιβηθα οαρία δύ 

ἰ5. ὙΠ] ηο᾽ το ἰού Πΐπ ΟΥ̓ τὶ ἢ ραντηθηΐ οὗ {πὸ ᾿πΐουθβϑί, ἢ ργονυθϑ ἴο 

᾿ΐμπ ἐπαῦ 1Ὁ 15 ἸΏ ΠΊΟΥ] ἴο Θχϑοῦ ἰηΐογοϑῦ, Ὁ {Ππ6 ΔηΔΙΟΡῪ οὗ {πμ6 568 

γΥ ΒΙΘἢ 15 ποῦ τη 8 ἰΆΥΘ61 ὈΥ͂ Τίνα β βουίηρ' Ἰηΐο 10. “ΓΘ. ἱποϑηἸου5 

4 ηα οὐἹοῖηα] ἰάθα οαηηοῦ Ὀοίοηρ ἴο {π6 βύπρία ρϑαβϑαηύ ὑπμπαῦ 15 α15- 

τηϊββοα οἡ δοοοιηῦ οὗ Πἰβ ἱηοαρδοῖϊΐγυ. πὸ δηδίοσυ οὗ {Π6 δρρὶ]!- 

οαίίοη οἵ αοφιῖγοαί σΥδτηνηδίϊοα] Κηον]θαᾶσα ἰοθααβ ἴο {Π6 ΘΟΠΟΙ αϑῖοη 

{παῦ Π6 ῥῇγβιοδὶ ἀθαποίοη 4150 15 ἃ γϑϑα!ῦ οὗἨ ἁ ἢΪ5 ὑυθνυίοιβ ᾿πϑίσαο- 

ἴοη. 'ΓΐΪ5 Ἰηβίσποίοη σοῦ] 6. ρϑυ θοῦ! Υ ἴῃ μ]δοθ αἷον 490. 

ΕΥΟΥΥ ΠΟΙ ἴῃ {Π6 βθοομᾷ ΟἸοιιαβ [μ86 οϑίβ το αὐϊηρ ἴο Ῥῃυβίοθ 

ΔΡΡΘαΙ ἴο Ὀ6 ΔὺΡι ον αἴθα οἱ ΒΡ ϑϑθα ἴῃ ΟἹ ΘΥ' ἴο τη ΚΘ ΤΌΘ [ῸΓ 

[Π6 ἀονθὶορηηθηῦ οὗἨ {Π6 ποὺ ἴάϑε οὐ {π6 οοῃίοϑ οὔ {86 λόγοι. 

ΤΠ ὕνο ραββϑεᾶσθθ ψ Π] 0 τοϑρθοῦννοιυ ρυθοθᾶρ δηα ἔο] ον {Π6 

οοῃΐοδῦ ἀθιηδηα ἃ Βρθοῖὰὶ οομῃβίθγαύίοη." Τῦ μῶ8. δἰγθααν Ὀθθῃ 
γΘΙηΔΚοα (8 85) ὑπαῦ [Π6 Ἰῃοομρ᾽θίθηθϑβ οὐ π6 γϑυϊβίοη 15 1πα]- 

οαἰρα Ὀγζ ἴπ6 δῦβθηοθ οὗ ομουῦΐο οὐδθβ ἴῃ {πθ86 ὕγχο ρίδοοβ. ΤΠ 

νγϑηΐ οὗἨ [π656 οὔδθϑ Τ6 Π 6615 {Π6 Ῥου Οὐδ η06 οὗὨἨ [Π6 Ρ]ΔΥ ἱπῃροββί 16 

ἴῃ {πΠ6 ατοοκ {πραΐτο, συ ΐοῃ μα Ὀαύ [γ66 δοίουβ [Ὁ 411 {Π6 γό]θ5 - 

ἔοι ποι {ποι αὖ 888, σγῆουο δοούαίοβ δηα ϑίγορβίδαθβ τησϑῦ Ὀ6 ἰγ8ῃ8- 
Γουιηθα ἰηΐο {Π6 ρ]θϑᾶθιβ, ΠΟΥ αὖ 1104, σοῦ (Π6 τη βκ5 οὗ [86 

ΡΙΘΔάΟῚΒ τηπδῦ θ6 Θχομδηρθα [01 ὕΠπο56 οἵ δοοιδίοϑθ πᾷ ϑίγθρβίδαᾶθϑ, 

ἰἴ58 ΤΠ6γ6. {{π)6 ΔΙ]Ονγθα ο τηδῖζο Π6 ὩΘΟΘΒΒΘΙῪ ΟΠδηρΡΘ5. Απᾷ ἴῃ 

Δαα!ίοη ἴο {Π15 ΤΠ6Ὶ6 ἃΓ6 βουίοιιβ αἸΠΠΟα [165 αὖ θοΐῃ ρΙαθοθ. ὙοΥθ6 

889 15. θχϑοῦυ Κ 118, δηα γῇ γ 1 ΟΟΟῸΥΒ [ῃ6 Βθοοπα {ἰτὴ6 ἰΐ 15 

τϑίΠοῦ βυυκίηρ, ἃ5 δίγορβιδαθβ μὰ5 θθθὴ ἴῃ (Π6 ποιβο οὗ δοογαΐθϑβ ἔῸΥ 

ΒΟΙῚΘ {6. ἴοι 86 884 15 νγδηύιηρ' ἴῃ 41} {Π6 οἹα οαϊ!οη5 ; 1Ὁ ΒΘΘΙὴ5 

ἴο ΡῈ Τουτηθα ἤγοιῃ 901, Δηα βίδηαϑβ ἢ {15 5816 [ΌΤΙ δ5 ἃ ΒΟΠΟ] Τὰ 

Οἡ 889. 10 ἢδὰ8 ἔγθαιθηῦν Ὀθθη ΡΙΌΠΟΙΠΠΟΘα Βρυχοιβ, Ὡ Πα οδῃ 

Παταϊν Ὀ6 Αὐἱβδίορμῃαηθαη. "Π6 ποχύ νοῖβθθ (8856) αἰδὸ ἢδ5 Ὀθθῃ 

Ὀτδοκοίθα Ὀγ Βουρὶς ἴῃ ἢἷβ5. βθοοῃᾷ αϊδοῃ 85 ποῦ Ῥοίπρ' σθηιΠ6, 

Δ ηἃ ΚΚὔομ!ν τοραγβ [Πῃ6 σΠ0]6 ραθβαρο (884--888) ἃ5. Βρυτίοιβ. 

ΤΟ οοπίοϑῦ οὗ [Π6 λόγοι ἔο]]ονγ5, νυ ο ἢ, Δοοογαϊηρ' ο [Π6 νγογβ οὗ 

1 Βύομοιοσ (Νοαθ 94}γ0. 1861, 2 Οὗ ἘτιϊΖθομο, 6 ἴδ᾽. γοῦν. 1. 11 
Ῥ. 610 1.), γγῆο ΤαγΊΠΟΥ ΟΟΙΏΡΑΓΟΒ 828 {ΐ,; Τουοὶ, ῬΏ11Ο]. 11. Ρρ. 399 Π ; 
ΜΠ 580, ἀπα 847 νι 666. . ΚΌΘΗΙν, ἐδίά. ν. 420. 



ΓΤ ἹΝΤΕΟΘΓΟΤΊΟΝ, 

[86 ὁμοταβ (99ὅ--998)., Πα5. πὸ οἴμοι οδ]θοῦ {πᾶ [0 Θη} 0]. ῬμΙαῖρ- 
ΡΙά65 ἰο ἀθοῖαθ ἔγομῃ υυῃίοῃ οἵ {π6 λόγοι ἢ6 ν“1}} τϑοθῖν ἰηβίσγιοξίοῃ. 
ΑΥ̓ου {πΠ6 οοῃίοβῦ 15 ϑῃαθα δηᾶ {Π6 ἄδικος λόγος 15 νἱοίοτίοιιΒ, 5ὅ06- 
ταῖθβ ἀραΐη Δ5Κ5 δύγρβίδαθϑ (γῆ. ΠΟυγΘυ υ, Θοοουἰηρ' ἴο 8871 οδη- 

ποῦ Ὀ6 ργοϑθηῦ δηα 885 δἰγθεαγ ἴῃ 882 δηα 887 ἢ, σίνϑη ἐπ τηδϑίθυ 

ὉΠ] ἰΠ θα ῬΟΥΤΟΙ ἴῃ {Π6 ῬΥΘΙ 565) ὙΥΠΘύΠΘ᾽ 6 Ὑ711}} οπίσιιβῦ {Π6 γουίῃ 

ἴο δίτη ; πᾶ Π6 οἸα τηϑδη τϑρϑαΐβ 5 τθαποβῦ {παὸ δοογαΐοϑ 5ῃου]α 

ὑγαΐη Ὠΐτη γ76]], --- Ο6. ΘΟ ΤῸ {Π6 τηδπαρθιηθηΐ οὐἨ 51η8}} βειϊίβ. 

ὉΠ {Π6 ΟἾΠΘΙ ἔργ συθαΐου αὔἴδιτθ οἵ βϑίαίθ. “ΓηΪβ θη ΟΠ γον ππηοχ- 

Ρϑοΐβα δρρθάγβηοθ οἵ ϑμθορβίδαθβ, πὸ Πα ον ἀθηθν τ ΠΛ τη 

(881 1), ἀμα ὁοου]Ἱα ποῦ ροββίθ]ν Κῆονγ 6 [Π6 οοπίοβῦ νγὰ5 δρᾶ, 

15. ὑοΐϑ! ]ν ἸΠΟΟΙΏΡΓΘΠΘΗΒΙΌ16 ἴῃ νἱθν οὗ [Π6 ροοῦ 5 γγ681}1-Κπόνγῃ ἴοτ- 

ἘΠῚ ἴῃ Π6 ἱπνθηίοη οἵ τηοΐῖνοβ. ΕΘ ΌΔΙΥ ΒῸΓ ΡΥ βίηρ 15. Π6 ἔδοῦ 

ὑπμαῦ, τ δῦ δοοογαϊηρ ἴο 9898 {Π6 8οη) ἰβ ἴο ἀθοϊθ σῃοβα ἰηβίσιο- 

ΟΩ5. ἢ6 Ὑ11 γτϑοθῖνθ, 501] (ῃ6 ζαΐῆοῦ 15. ΠΟΤ. ΟἤθΘ. ΠΟΙ ὩβκΚθῆ, 

ΔἸΓΒΟῸσἢ Π6 Πδ5 Ἰοηρ' Βῖποθ Θχργθβδβθα ΠΙη56 1} ἴῃ {Π6 τηοϑῦ ἀϊδίϊποί 
ΙΔ ΏΠΘΙ (877, 882). 

ΤΉ656. οομ τ ϑα οὐ η5 416 ποῦ ΤΘΟΟΠΟΙΪΘα ὈΥ ἀβϑαμηΐηρ' {μας {Π6 

ἤγβῦ σογαὰβ οὗὐ 887 (ἐγὼ δ᾽ ἀπέσομαι) σχοῖα αἰΐοιοα Ὀγν ϑοοταΐοβ, δηᾶ 

ὑμαῦ αὔξοι {Π6 τηδβίθυ 5 τι Πατανγα] ϑ τορβίαθθ τυ ἢ Ηἷβ. βοὴ τῖῦ- 

ΠΘΒΒΘα {Π6 οοηΐοϑύ οἵ {Π6 λόγοι, ἀπ ἐπαΐ αὖ πΠ6 πα οὔ {Π6 οοῃίοβί 
πού δοογαῖοβ. θαῦ [Π6 πη͵ιδῦ Ὀ]ΘΔ ΟΣ ἀβικοα {πΠ6 ΓἈΈΠοΥ ᾿ πὸ που]ᾶ 

οηΐιιδῦ ἢἷβ Β0η ἴο Πἰπη.5 ἘῸΙ, ΔΙ ὉΠουρῚ {Π6 οἰδιιβο ἐγὼ δ᾽ ἀπέσομαι 
αἀοο5. ἱπμᾶθθα βυϊῦ δοοναΐθθ θθίζου, 561] δίγορβία θα ὁδηποῦ Πᾶγο 

Ῥθθη ριοϑϑηῦ αὖ {πΠ6 οοῃίοβῦ, ἴον {Π6 βρθαᾷκοῖβ Δ ασθϑβ {ποι ΒΟ Ιγ 65 

Β01οἷν ο Ῥμίαϊρρίθβ,ὅ γοοορῃἰζΖίησ {Π6 ΡΥΘΒΘηΟΘ ΟΥ̓ ΠῸ ΟΠ6 6156. 

Βαυΐ ἢ δίσορβίδαθβ αἰβδὸ μα θθθὴ δὴ δααϊζου, (Π6 οοπίοβὺ που] 

μανο θθθη αἰγθοίοα ἴο οοηνίμοῖηρ ἤζην ἀπ πού Ῥμϊαϊρρίαθβ, βίποο 

(α15ὸ δοοουαϊηρ ἴο 1105) {πὸ ἔαῦμου παθ ἴο ἀθίοσιηϊπο υυῃαῦ 5 ἴο 
θ6 ἄομπο στ {πΠ6 βθοη. Βυΐ {πὸ οἱ τηδὴ Πεα το} }ν σίνϑῃ {1} ἰη- 

βίγιιοὐϊοηβ ἰοηρ' Ὀοίοτο, δηα ῬΕαΙρΡΙ65᾽ 5. ροβιυοη αὖ {πὸ οομίοϑβῦ 5 

ααἰΐο ἱπαοροπαάρηΐ (998). 80 [Π6 ϑοθῃὴθ αΐου {πΠ6 οοῃίοβί 5 τού ]ν 

ἀπ Ϊ 61} 1010 ]6. 

1. ΤῊΘ Μβ8. ρίνο {Π6 ὑγΠ0]6 ὙΘΥΒΘ 5. ὲ οϑ2, 900 ΕΠ, 1000, 1002 ΕΥ̓, 
ἴο 5ἰτορβίδοβ ὅθ {πὸ Αρρ. 1048 ἔ,, 1071 ΗΥ̓͂, 1076 Π., 929, 980, 

2 Αοοογαϊηρ ἰο {{π|5 ἀββυσηρίίοη 1105 9598. 
ΔΠΑ 1111 νοῦ Ῥοίοπρ ἰο {π6 λόγος 

᾿ ἄδικος. ΒΟΥ, ἰδία. ν. 114 {. 
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41 ὍΤΠοθο οΟμβιἀθυαύίοηβ Ἰπβυϊ ἔν {Π6 βϑασηρύϊοι {παῦὺ ονθὴ αὖ ἃὴ 

ΘαΥΪΥ αν ΒΟΙη6 ΘΟΠ ΠΒΙΟἢ. ΟΟΟΌΥΓΘα ἤΘΡο, ᾿Ἰκουσῖβα οοπηθοίρα πὶ ἢ 

ὕΠ6 ἸποοΙηρ]θίθηθββ οὐ ὕΠ6 τϑυϊβϑίοη οὐ [πῃ οοιηρᾶγ. ἀοοογαϊηρ ἴο 

998 1Π6 οοῃΐοβύ ουρηῦ ἴο Ὀ6 Το] ονσθα ὈΥ͂ ἃ ἀθοϊβίοῃ οὴ {π6 ρατχύ οὗ 

ῬΒΙαΙρΡΙΘ5. μα Ὁν βοῖηθ β]Π!οηῦ Ὠϊηῦ τὶ ταραχαὶ ἴο Πἷβ ἔπυ ΠΟΥ 

᾿ηβίτ πού, βίηοθ δ οἰαθοναΐθ ργοϑοηΐζαθοη οὐ ἰ πψου]ᾶ, οα {Π6 

Ο9η6 Ὠδης, ἢᾶνο ὑγαηβοοη 64 {Π6 ΒοΟρ6 δηᾷ οὈ]θοῦ οὗἁἨ [πΠ6 ραν, δπηᾶ, 

οἡ ὕπθ οἴμοι, οου]Ἱα Πάν πᾶν βυβίαϊ ηθα {Π6 ἱπίογοϑῦ οχοϊθα ὈΥῪ 

{Π6 ᾿ἴνοὶν ρουΐγασψα! οὗ {Π6 οἱ «πὰ {Π6 ποὺ βύυ]θβ οὐἁὨ βαἀποδίίοῃ. 

Α οομγουβδίϊοη θύσῃ ϑοούαίθβ ἃηα] δ μθρβίδαᾶθβ, οἢ Π6 ΘΟΠΊΓΕΓΤΥ, 

ΒΌΘἢ ἃ5 {Ππαὖῦ οοηΐαϊηθα ἴῃ 110 {ξ,, σου] 6 Δρρυορτίαΐθ ΟὨ]Ὺ δ ΌΥΟ 

{Π6 οΘοηΐοϑδῦ. ἈσΟΟΥΙΠΡῚΥ ἃ ραγῦ οὗ [Π6 ραββαρο 110ὅ--1114 15 ἴο 6 

ΒΌΡΡΙΘΒΒΘα, δ ηα {Π6 τοδί, ρϑυῃαρβ, ἴο 6 αἰ! θαϊθα αὔθ 881 845 

ἔΟ]]ον5 : 882, 1107, 1108, 1109. 1110, 886, 887 ((Π6 ἢτγϑύ Πα] οὗ 

ὙΠ 6 ἢ). ὈΘΙοηοΒ ἴο δοογαίθβ), 888, 1111. 1112 (πμΐοῃ ὈΘΙοηρΒ ἴο 
ῬΒΙαΙρΡΡΙ 65). 1115, 1114. ΤΠ ροϑῦ πδαᾶ οοιηρ]οίθα ομ]Ὺ {π6 οοη- 

ἰοϑύ οὐ {Π6 λόγοι ἴον [πΠ6 βθοοπᾷ ΟἸοιαβ, Ὀὺύ [Π6 ομογίο ἰηἰσοᾶπο- 

το ἴο ἴδ. ἀηα {Π6 φομο]πβίοη, ἢ6 Πϑα ὑθηρ ΟΓΆΓ]Υ οτηϊ 6 ε5 Ῥοΐπρ' 

απ ηρουΐαηῦ ἀηα οαβϑὺ ἴο δ. [1η {Ππ|5 οοηαϊθοη ὉπΠ6 ρῥΐθοθ γγὰβ 

Ιοΐξ ἢ ἀπ ῃοθν ον ΡΥ ΘρΡαΡοα {Π6 τον βοα θ]αν [ῸΥ ῥα] ]οαὐίομ, ἀ6βῖγ- 

ἴῃ 0 Το ΠΟΥ 6 {Π6 ΔΡΓαΡύη 55 οὐ {Π6 ἰουτηϊηδίίοη, δηα βϑοίηρ {πα 

Β0η6. ἰπηαϊοαύίοη οὐἠ {Π6 ἐπτίμου Ἰπβϑίγπούϊοη οἵ Ῥμῃϊαϊρρίᾶθβ νγᾶβ 

ΠΘΟΘΒΒΕΤΎ,. ΤΟΟΚ Ουὖ ἃ ραν οὗὨ {Π6 Β6θη6 85 1ὖ 15. ὑθηΐα νον αυταηρθα 

Ρουθ, δηὰ ἰηβοῦίθα ἰῷ αὐὔονῦ {πΠ6 οοηΐοϑῦ βοθῆὴρ ἃ85. ἃ βίορ-ρρ. 

ΤΠ θη, 85. ἃ σΟΙρΘηϑδίίοη, μἢ6 τοροαϊθα 1138 αὐΐου. 882, δηᾷᾶ οοιη- 

Ροβθα {πὸ ὕνγο νϑιῖβθ8 884, 88, δηᾷᾶ (ἴῃ πμ6 ρατύ ᾿ἱπηβουίθα δέξου 

1104) 110. 1100, 10 ἢ ΒΘΘΙ θα ΠΘΟΘΒΒΆΥΥ ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο οοπηθοΐ 

[Π6 ρουγθϊοη τοιηονϑα ἴο {Π|5 ρ᾽αοθ τυ ἢ τυ μαῦ ργθοθᾶθβ. 

42 ΑἸοῚ [Π6 566η6 ἴῃ ὙγΠ]Ὸ ἢ} {Π6 50 15. θη ιβδίρα ο [Π6 ὑγαϊηΐηρ' οὗ 

δοογαΐοθ, δίγορβδίδαθθ οαπποῦ τούτη ὉΠ] 6. ΘΟΙΠΘΒ. ῸΥ 1,8. 50η 

ΠΡΟῚ ἴῃς οοΙηρ]θύίοη οὐ ἢἷθ ᾿πϑύμπουοη, ὑγῇ ἢ ΠΔΡΡΟΩ5. 1181 4.2 

Παῦ ἃ ὁπουῦῖο οὐς οὐρῃῦ ἴο "6 ἰπβογίθα θθύνθθῃ {115 βοθ πη δ ηα [Π6 

οοηΐοβί, Πδ5. δἰγθϑαν θθθη τοιηδυκρα (8 8). Τηΐθ οὔθ σου Πᾶνθ 

ΟΧΡΓΙΟΒβρα {Πη6 Ἰπαστηρηΐ οὗἩ {πΠ6 ΟἸοιαθ. οοποουηΐηρ {Π6 τοϑαϊῦ οὗ 

[πΠ6 φοπΐοϑί. Βαΐύ βίηοθ {Π6 οαἰαβ. ορμθ. οὗ {Π6 ἀγαηα θορὶηβ τ] ἢ 

1 ΒΙΠΏΠ]ΠΔΥΙΥ 4180 αδετηρ, ἰδία. Ῥ. 29 1. 

2 ἘΥ ΖΒΟΠΟ, 1)6 ἴδ}. τοίγ. 1. 11. 

διδῶ, Δ ΝΝΝυουνδδουνα.. “κὰν νδδο, 
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{πὸ τοίη οἵ ῬΕιαΙρρΙθ5 ἴο ἷ5. ἔαύῃου᾽ 5 ποῖιβο, ἴῦ 15. ρΡγόθ4016 {πδΐ 

16 ρορῦ ᾿πΐοπαρα ἴο δα ἴο {Π15 οὐδ ἃ βθοοῃὰ ργαθαβὶβ, Βῃοσίθηρα, 

ΟἵἨ Θου 56. ἃ5. υγᾶβ ὈΒΌΔΙΠΥ {πΠ6 οα856. Βαΐῦ {Π|85 τὰϑ ΠΟΥΘῚ 016. 

ΤῊΘ Θρστἤθιηδ, ὙΥ ΠΪ0}} ΘΟΙη65 αἰὔον {Π6 οοηῃίοβύ οἵ ἴΠ6 λόγοι ἴῃ ΟἿ 

Ρίαν (111--1190}). ἀπα νΐοῃ Βροακβ ἴῃ ἃ ᾿ἰσηΐ, θ] αν] τηδ πο Υ οὗ 

ἴΠ6 νυἱοΐουυ πορϑα [Ὅν ὈΥ {π6 ροοῦ, τηδῦ 6 αβϑίσῃρα ἴο {π6 ἤγβί 

ΟἸοι8, βίποθ Π6 βϑοομαᾶ οὐγοβ ἰζ5. οὐἱοῖη ἴο ἃ ἀθῖθαίύ. Βεῦ ἴὖ 15 

ΥΘΙῪ ΡΓΟΌΔΌΙ6 ἐπαῦ αἰβδὸ ἴῃ π6 ἢγβῦ ΟἸοιαβ. ἴῦ βΒίοοα ΠΟΥ ἰῦ 15. ἴῃ 

ἴΠ6 βθοοῃά, δηᾶ ποΐ ἴῃ ἴῃ ἤυβῦ ραγα θα 55. ἃ5. ΒΟΙῚΘ. Ἀ5ΒΌΠη6, Ἰπδύ ἃ 5 

{π6 Δαάνοββ ἴο {πὸ Ἰπᾶροβ ἴῃ ἴῃ6 διγαβ (1101 8.) Ὀθοηρβ ἴο {Π6 
ΒΘΟΟΠΩ ΡΑΙΆΡαβῖ5. δηα ἴῃ {πῃ6 Πἰοοἰοδίαζιιδαθ (θη ἢὰ5 ἢῸ ρᾶγὃ- 

8515) ἴο {Π6 οἰοβίπρ' βοοὴρ (114 [.).} 

10 ϑθϑῖηβ Ῥοββίθ] ἴο δβϑίμ 15 50 [Ὧν {Π6 παΐισο οἵ Π6 τουϊβίοη 48 

Δ η6 1[5 Ἱποοιηρ!θίθηθθβ. 8 5ῃου!α θ6 οοιμηρο! θα ἴο σοὸ ἔπιῦπου 1 

{πὸ νίϑυγ οὗ Κδομϊν," Ὁπαῦ ἴῃ {Π6 ἢγθύ ΟἸοι 8 ῬΕϊαϊρρ θ5. νγὰβ ποῦ 

ἰηβίσιοίοα Ὀν οοΓαΐθβ αὖ 411, οουἹα θ6 τορευ θα ἃ5. δΔην τ ΐηρ ΤΠΟΤῸ 

πη ἃ 016 οοπ͵θοίαιο. Τμαῦ {15 νΊθν 15. ὙΘΥῪ ΡΙ Δ 5116 οαηποῦ 

ΡῈ ἀθηϊθᾶ. Εὸν ἴὖ οουίαϊη]ν 5 αἸΠοα] Ὁ ἰο Θχρ]αῖη Ππ6 ἱποοηρταϊΥ, 

γΠθη Κίτορβίαθθ ἴθ βθηῦ ΠΟΠῚΘ. 5. Ὀοθίηρ βαρ ἀπα ἱπορῦ, ἀπα 

τη ΒΘη 4 ΠΙΒ5. 50η ἴῃ ἢἰ5. βίθαα, ἀπ {Ππ6η τηληαροβ ἴο ὈδΠο {Π6 

το] βοόῖηθ οὐ ουβ 50. Δα ΡΆΪν Παῦ ἴῃ {Π|5 500 η6. γγὕὺ Ο8ὴ 

πο [μου ΘΟΙΠρΡΤ ΒΘ μα ποὺ ἢ οου]α ρῥγονἱουβὶν παν ἀοβουνϑα αἰβιηΐβ- 

ΒΙ0η.. ΠΟΙ ὙὙΠΘΥΘΐη ἃ Τηδ 50 ἃρῦ ἴῃ ΘΥΟΥΥ βἰἐπϑύϊοη ΠΟ] πρὶ {Π|Ὸ 

αἰα οὗ Πἷβ βϑοῆ. Ἀοοογαϊηον ἴῃ {πὸ ἢνβδύ ΟἸοιια8 ϑίνθρβίδαθβ Ηἰπη- 

561 ΔΡΡΘδΓΒ. ἴο πᾶν ἰθανηθα Π6 ἥττων λόγος νὶῖἢ οτοαῦ 5 ΙΟΟΘ58, 

ὉΠ ἴο αν ῬΘΥΒΟΠΆΠΥ ἰηδίσιοίοα ῬΕΙΙΡΡΙ 65. ἴῃ {Ππ6 βᾶτηο :ἢ ἀπά 

ἴπθη., πηϑὶαθα, ἴο πᾶγὸ τα Πἰμη56 1 οὐ ἷ5. Το Ὀ]Θβόμηθ οὐ α ἸΓΟΥΒ. 

Ῥαΐῦ βοοὴ αὔξουνγαγα οὐίαϊηθα {Πγοῖρ 5. Βοὴ ἃ ἰαβδίο οἵ {πὸ {νοΐ 5 

1 ἘΥῚ ΖΒοηθ 08115. αἰζοηίίο. ἴὸ {Π6 
5] ΥΙτΥ οὗ {ΠῸ Ῥαββαρο ἴῃ {πῸ ) γεἶ5 
Παρ τὸ ἀρονο. Ουδοβί. Ασὶβί. 1. 

Ὁ: 189; ἢ)6 {8}. τοίσ. 1. 15. 
23 70ϊά. ν. 425 ἔ. 
3. Νὺ στοαὶ ἱπηρογίαποο ἰβ ἴο θὸ αἵ- 

ἀπ θαϊοα τὸ {πὸ ἴπσθο Ῥαββαροβ οἰϊοα 
Ὀν ΚύσμΙν (ΡΡ. 420 «πᾶ 429) ἴο 5ὰ}- 
Ῥογύ ἢἷβ νἱθυνν. ΤΠῚΘ ννογα σοφιστής, ὈΥ 

ὙΠΟ. {Π6 οἱ τηδὴ 15 ἀεὶ σηαίοα 1309, 

ΘΔ 4180 Τη0 8) ὯΠ ΔΟΤΉΪΓΟΙ οὗ {ΠῸ ΠΟῪ 
υυϊβάοιη. Τηὸ ἀθοϊαγαίοη οὐ ῬΠΙαΙΡ- 
ΡΙάοβ {πῶὶ ΒΞ σορβία 65 ΠΙΠ5Ο]  ἁτγοιβοα 
Ηἶπι ἔγουη Πἰβ ργονυΐοιβ ἀπ] ποῖ (1409), 
ἄοοβ ποῦ πϑορββασῖν ΤΟΥ ἴο ἀοῖπα] ἰη- 

αἰσιοίίοη τοορὶ γραῖ ἔγοπι ἢἷβ ΤἈΊΠΟΥ, 

γνΐ 15 Ῥουΐθοιν ἴῃ ΡΙδοο ἢ {πὸ ΤᾺ ΠῸΓ 

γγὰβ {πὸ αἰείογ εοπϑίϊιϊ. ἘΊΠΑΠΙν, ἐδιδα- 
ἐάμην (1338) σοίογΆ}ν τηρᾶπηβ: 7 λαὰ 

(λίπ) ἐαιιφλί. 
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| 

οἵ πιἷἰβ. ααδοῖκ- υβάοιη. [ἢ {Ππ6 βοοομᾷ ΟἸοιαδ, ὁ πὸ οοπίγαγυ, 1 

{86 του ἰβίοη σου οοτηρ]οίο, ἰῷ σσουἹα [811] ἴο ῬΒΙαΙΡΡΙο5 ἴο ἀἴβροβα 

οἵ Ῥαβίαβ δα Ατην ηἶΐαβ. [Ι͂ἢ {Π6 πῇ 15Πη6 64 Ρ]αν πα τγ ῬΟΘΒΘΒΒ 

{π6 ἀπα!ν οὐ {Π15 ρανύ οἵ {Π6 ρῥ]οῦ 15 αἰδβὸ ἴῃ οἴμοι γανϑ ΤϑοορηϊΖα- 

ὈΠ ; ϑίγορβίδαθβ αὖ οὔμὸ πηοιηθηΐ οἶνθϑ συθαῦ ΠΟΡΘ8 ὈΥ͂ 8. ΟΙθυ δῦ 

Δ Π4 οὐἱοῖπα} ἰάθα5, αὖ δῃοΐμου ἢ 15. 50 4}} δηα βίαρ!α, ---- ΟΥ̓ ΤΌΠΟΙ 
μἷβ θβοιθυ πα 5 βθο ἢ ἔα] τυ ΠΪΠ|, ---- [Παῦ τ ἀο ποῦ ΤϑΟΟρΪΖΘ 

ἰπ ἴθι {μ6 οχροῦῦ βορμῃϊϑθῦ (1809) οὗ [86 ΠΡ ορίβϑοᾶθ. δ᾽ πα] αΥ]ν 

[Π6 Ῥγομηἶβοβ οὐ {π6 ὁμουιβ δ πα οὗἨ δοογεῦοβ ἴῃ ἸηΔΠΥ͂ Ρίδοοθ ΔΓ 80 

Ροβιἶῖνο απα οοηῇαρηΐ, {πα΄ οΠ6 ἔ66]5 Θοιηρβ]]6α ἴο ἀβϑιτηθ ὑπϑύ {Π6 

τηδβίθυ οδἢ ΠΡ ΚΘ Δ ΟΥ̓ΔΟΙ θύῃ οἵ {μ6 ἱποοχηροίθηῦ ρΡαρ}} (810) ; 

τ ΠΟΥΘ85 ἀραΐη ΘΟ ρ ΒΔ 65 15 αἰβυηϊββθα, ποῦ θθοϑῖιθθ ἢ6. 85 ἔ8]]6ῃ 

Βῃοτῦ ἴῃ αἰ] σθποθ ἀηα αἰξθηςνθηθθα (10 ἢ6. ΡῬΥΟΙ 8865. ὑποῸρ}} 

ΠΟΥ 816 ΠΑΡΪν ον αοιηδηαρα οὗ πἴμ), θα Ὀθοδαβο οἵ ἱποὰ- 

ΡῬδοῖϊζύν.} 

44 ΤΠ ΘΟηΒΘα 6 η065 οὗ {Π|5 νίθυ σου] Ὀ6 νΘΥῪ ἴδ: τϑϑοῃῖπρ ; Ὀαΐ 

4.5 1 15 ποῦ βυρρογίοα ὈΥ δὴν διηοϊθηΐ ἐθβυ οηΥ,, ἰῦ Βθθιὴ5 πηδᾶν βα- 

ΡὈΠ6 ἴο Ραῦβαθ ἰῷ ἔασίμου. Ὑοῦ 1 1ῖβ ΠΘΟΌσΒαΥῪ ὅο ΘΧΘΠΛΪη6 ΟἸΟΒΟΙΥ 

Δ ηοΐΠου Ραγύ οὗ {πὸ οοιηρᾶν, σΐοῃ Ἰηαθρθα βθθηβ ἴὸ πᾶν ὌΘΘη 

ῬΙδορα ἴον ἴΠ6 ἤγβϑύ {ἰπ|6 ἴῃ 15. ὑγπ6 ᾿σῃῦ Ὀγν ἸΚδοΠ] γ᾽ 5. ΠυροίΠοβίβ. 

ΤῊ ρατῦ ἴῃ απθϑύϊοη ΘΟ ββύβ οὐ [Π6 ὕνγο Β0θ 65. ψΈ1Ὸ) τ Θρθοί νον 

ῬΓΘΟΘαΘ ΔΠ6 ἔο]]ονν ὕΠ6 ἤγδῦ ρα θαβὶβ. ὙΤΠ6 ΟΠΟΙῚΒ ἴῃ παρϑθϑίϊο 
ἰρύγατηθίουβ (470 [.) Θχμπουΐβ δοουιαύθβ ἴο θηΐθι" ΠΡΟ στοῦ τυ} [15 

ΡῬᾺΡΙΙ, το Ροσῖη ὑπ οδἰθιηθηΐαυυ ᾿ηβο ποῦ Οη (προδιδάσκειν : 566 ποΐο 
Οἡ ἴοχί), ἀηα ἴο ἰηδβύϊαϊα ἃ Βῃουῦ ὈΥΘΙ ΠΑΡ Ὺ Θχϑιηϊηϑύϊοη. 500} 

ἕ ΒΌΠΩΙΠΟΠΒ 1 ὕγγχο ΔηΔρδΟΒΟΪο ΟΥ᾽ ἰδιηθῖο ἰργδιηθίουβ ΘΙ ΒΘ ΠΟΙῸ 

1 Αραγί ἔτγοτη {π6 ΠΡ ορίβοᾶθ {Π6 
ΟΑΡΔΟΙν οὗ ϑίγορβίδαθβ ΒΘΘ 5. ααἰῖῸ 

ΒΔ ΓΒ ΔΟΙΟΓΥ ἴῃ {Π6 ΘΠ ΓΓΘ ΒΟΘΠ6 ὙὙΠΟΙῸ 

ἢθ ἸΘΆΓΙΒ {Π6 ῬΟΥΟΥΒ οὗ {Π6Ὸ δῦ δῃὰ 
{πῸ οτηπηϊροΐοπορ οὗ {πῸ οἱοιβ. ΤΠΘ 
ΠΟῪ Ὑ]ΒΙΟΤ βίαγί]οβ Πῖπη ; θαῦ ἢ6 

ΒΠΟν 5 Ῥογίρος τηδβίουυ ΟΥ̓ΟΡ ἃ}} {Πδΐ 
18 ῬΓΤΟΡΟῸΠΩΘΩ͂ οΟΥ ΘΧχδοίρα, ΤῊ8Β 15 1Π6 

Ο886 4180 ἴη {ΠῸ βοθηρ (740--774) ΠΟΤ 
[86 576 οἵ 15 γγνδῦ Π6 Ὑ15Π68 [0 ἸΘΆΤῊ ; 

ΔΠΑ ουθὴ [5 ΠΑΡ ΤΟ ΤΙαῖΘ ἈΠΒΎΥΘΙΒ 
Δηα ΟὈ]οοΙοΠ5 (481, 489 ἔ,, 491, 649, 

645, 664, εἰς.) τοβ]ῦ ποῦ 50 ΤΏῈΟ]] ἔτη 

γνναηΐ οἵ οἀρδοῖίν 885 ἔγοτη αἰββα βἔδο- 

το (648, θδ0, 600) αὖ {πὸ οἰγουϊζοιιβ 
τοιΐο ΠΟ. ἢ6 185 ΤΟΘ ΓΘΩ͂ το ῬΌΓΒΙΙΟ. 

ΟΥ̓ ξαγίμον 129, 183, 200, 412 {{,, 451, 
488, 435, 801-903. ΤῊΘ ΟΠᾶτρο οὗἉ ἴοτ- 
σοί] 655 Υ Π10}} 15 τη8 46 ἀραϊηβῦ ΠΙΠῚ 
(Ἰ σοΐρογθηοο ἴο 414 1) 15 ποῦ ἔπ ΠΟΥ 
7υ8Πρ4 (690), πᾶ 15 αὖ Ἰαβῦ Τογοραᾶ 
ἴῃ Υ τηδὶη βίσοηρ (785). ΤΉΘΗ ΤῸΓ 
{π6 ἢγβδὺ {τὴ6 ΘΟ η68 {πΠ6 βιυθρδίαημι- 
(10 οὗ {πΠ6 ΟΠαΓρΡΟ. 
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ἀ5ΌΆΠν ἰηἰγοάμποοβ δῃ πηρουίαηΐ βοθηθ.ΐ ὙΠΟΙΘα5. ἴῃ {Π6 Ργθβϑοηΐ 

ἰηβίδαποθ πἰποίθθη ὑϑυϑοθ οὗ {πΠ6 τηοϑύ Ποίθι Οοθηθοιβ οοπίθηΐβ ἴο]- 

Ιουγ, --- ἃ ΡῬΓΘΙΠΪΠΔΥῪ ΘΧΔΙΪ Δ ΓΟ ἴῃ ΘΗ ΓΟΪν ἰβοϊαίθα βαθή]θοίβ, 

ΤΉ ΓΟΪΥ ἰουὺοἢίηρ, ΠΡΟῚ πθὴ πὶποὰῦ Δ ἀθνοὶοριηθηί. Αἰἴΐου ἃ 

οοιηραγαίίν ον οχίθπμαθα ἰηἰγοάποίίοη (478--480), δοοΓαίοβ 566 Κ5 ἴο 
αϑοουίαϊη τ μϑῦμου {ΠπῸ6 οἱ τηλῃ ἢδ5 ΤΠΘΙΠΟΙῪ : ἴῃ ΤΘΡΙΥ͂ ἴο {πΠ6 απ685- 

(ἴοῃ Ὡϑκοα ΤῸ [Π15 ΡΌΓΡΟΘΘ ΘΟΠΘ5 8 ΔΗΒΎΤΘΙ ὙΥ ΠΟΙ 15. ΠῸ ΔΠΒΎΓΟΙ 

(482--485). ϑοοιαίθθ ρᾶββθθ δὖ οὔποθ ἴο ἃπούμρι {ῃ61Η6, --- (πο 
οΥ̓δίουϊοδὶ σἱἵβ οὐ {Π6 ΡαρῚ1]} ; ἀηὰ {πΠ6 βιιθήθοῦ 15 ὑτθαΐθα ἴῃ 850 501- 

ΡΥΪβίμρ' ἃ ΤϑηΠ6} [πα΄ ΜΙ οίποΚ δηα οΟὔΠΘῚ5 ἤᾶγ ἀβϑαμηθα Δῃ ἰηΐου- 

Ροϊαίίΐοη. ἀραΐη σιποὰΐ ὐγϊνίηρ αὖ Δηγ τοϑαϊῦ, {Π6 ΘΧΘΙΔΪΠΘΙ 

ΡΙΟΟΘΘαβ. ἴο ἃ ῬΙΟΌΪΘα ἴῃ ΡΠ 5105. Ὑγ ΒΟ 15 ποῦ 850 τ ]0ἢ ἃ5 Ρ͵ΤῸ- 

Ροπμημᾶρθα (ς΄. ὃ 99); Ὀαυύῦ ἴῃ {πΠ6 οουγβο οὗἁἩ δὴ δ᾽] 055 οαγτθηῦ οὗ 

ἰάθαβ, ϑοογαΐθβϑ δ5κ5 σιδαῦ δίγορβίδαθβ υγου]α (ὁ 1 ΔΠΥ͂ ΟΠ6 βίμποκ 

Πἷπη, ἀηἢ αὐΐου Π6 οιηρ δῦ ΔΉΒΥΤΟΥ {παῦ ἃ ἰανγβαϊῦ σου ΒΟΟῊ 

Το] ]ονγ, {Π6 ΡῈΡ]] 15 ἐου πα Ρργθραγθα ἔρον δαμηϊββίοη ἴο {πΠ6 {πϊηκΚὶπο- 

58Π00Ρ. Α,5 ἴο τ ΠΥ Ργοθίηρ' [πΠ6 ΡᾺΡ1] ἀηα΄ ἰθϑύϊηρ ἢΪ5. αὐξαϊητηθηΐβ 

αηα οαρϑοῖϊίν (477). {ΠοΥῸ 15 πὸ ἰηψπηδίϊοη οὗ 8100} 8 ὑΠῖηρ' ἢ θυ 

1Π6 ΡΓΘΙ τ ΠΔΡῪ ἰπβίσιοίίοη ἀο65 ποῦ ΘΟ 6 ΠΕ] αὔξοι [Π6 Ραγα 515. 

Τὸ 15 ρϑυῃδρβθ βαΐδ ἴο σθῃύασθ [Π6 δββουίίοῃ {παῦ ἴῃ {Π18 ρ]δοο {Π0 

Ροσϑύ μαὰ5 βύγιοκ ουὔὖ τηπ0}} τ ἢ ἃ νἱθν ἴο {Π6 ᾿Ἰηομαθα Θχρϑηβίοῃ οὗ 

[86 βροοπᾷ ρει οὗ {Π6 ρἷαν. 

ΤΠΘη [Ό]]Ονγ5 {Π6 Ραυαθαβὶβ, ἀαγίηρ [Π6 ρου ουτηδηοθ οὗἨ ὑβῖο ἢ τὸ 49 

τησδύ ᾿τηϑοῖηο 8 ρα οὗ {Π6 ἰπϑίπποίοη ἴο 6 ἴῃ ῬΙΌΡΤΘΒΒ ἴῃ (ΟΟΙΒ. 

ΤὭρη, ἴῃ νοχαίζοη αὖ {π6 [δι] ασο οὐ 5 ᾿πϑίσιοίοη, ϑοογαῦθβ ΓΤ ΒΗΘΒ 

ουὖῦ οὗ {πΠ6 ποι ουγβίηρ {κ ἃ ποαΐμθη (627), Ὀαΐ ῬΙΌΡΟΒΘ5 ἴο 

ΙΏΔΚ6 ΟἿΘ ΠΟΙ αδἰξζομιρί, δηα {παΐ ὈΥ͂ τηθδη8 οἵ {π6 βίυαγίηνσ- 

ΘΟΌΟἢ {Ὁ}] οὐὗἨἁ Ὀεοᾶ-θιρβ. Ομ παΐαγα!ν οχρθοῖβ ἴο 566 ἴὕ Δρρ]ϊοά ; 

Ὀὰΐ {ὯΣ ἔτοιη 1: Ὁ 15 ρΡεῦ ἀϑθ. δηἃ ΠΟῪ δοίη ὑπ ἰπβίγποῦ ἢ 

1 ( Έαᾳυτ. 761 ἔ., το ψμῖοὴ 7ὅ0--Τ00 
ΔΥῸ ἴο 6 δΔααρ4, 845 ἱπίγοάιποίίοη ἴο 
1Π6 οοπίοβυ Ὀθίνγθθη ΟἼθοη ἃπα {Π6 
Βα ΒαρΘ- ἄθα]οῦ, ὙΒΙΟ σοί 085 ἴο 
590 δπᾶ {π6η ἔγοιῃ 845 τὸ 940; ΝΡ. 
ΘῦΘ9 ἢ. 45 ἰπἰσοαποίίζοη ἰὼ 901-1024, 

Δη4 {Π6η 1034 ἢ, ἰο 1036-1104; 1351 ἢ. 
ἴο 1955-1452; Ψοβρ. δ40 ἢ. ἰο δ48- 
08 «πα΄ 648 . ἰο θ60--79; Αν. 400 {. 
ἴο 402-98 «πα δ48 ἔ, το δῦ0-θ25; 

1,γΧ8. 484 ἢ. ἰο 486-598 ; δ49 ἢ. ἰο 
561-602 «πᾶ 1108-1111 (Πότ ἴουγ 
τοἰγαπηοίθ"β) ἰ0 1112-Τ188 ; δη. 906 . 
ἰο 907-991 ἀηὰ 1004 ἢ. ἰο 1006-1098 ; 
Επςο]. 681 ἢ, το δὅ89--109.; ῬΙαΐ. 487 ἔ. 
ἰο 480-618. Αν. 630 ἢ. ἀηὰ Των8. 1072 

ΤῸ ἰπβίδπορβ οὗ Ῥδῖγ8 οὗ ἰθίγαιηθίο ΓΒ 
αὖ ἴπ6 πᾷ οἵ ὁμποσῖο οὔθβ, ποῦ βρᾶ ἃ8 

᾿π το πο 08 ἴο {πὸ ΒοΘπ6 ΤΟ] ΠΡ. 
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(086 : ἄγε δή, τί βούλει πρῶτα νυνὶ μανθάνειν ;), ἴῃ γἡγῖο ἢ {Π6 τηδβίρι" 

Ἰη8 Κ68. ΒΟΥ] ϑυβίθιηδιο αἰζουηρίβ ἴο ἰηζογοδῦ {πΠῸ οἹα τηδῃ ἴῃ {ΠῸ 

αἀοοίσηθ. οὗ τηρίτοβ, την μηδ, ἀηα ΘΠ ΠοΙ οἵ βιυθβίδηςζινοθ (080-- 

092). Νοῦ ὉπΠῸ] αἰἴου {Πἰβ Ιθββοὴ (τ 0 15 σίνθη Ὡπηα γϑοοὶνοα 

βίδα] 9) ἀο65 Π6 ΘΟσ0}} τ] 105 θῸΡΒ οοΙηθ ἰηΐο ρΪαυ. ἴα μᾶνο 

Ὀοίοσο τ ἴῃ6 Ὀορὶπηΐηοβ οὗ ὕγο αἰΠθυοηῦ βοθποβ, ομο οὗ πο ἢ 

(090--092 οὐ 098) 15 σΘοτηρ!οία δ ηα ππϊηζουυιρίοα, τ δῦ {π6 οἴμου 

(021--05)., Ῥοϊηρ' οαὖ ἴῃ ἔνγο Ὀγ {Π6 ἰηϑουίίοη οἵ {μ6 ἢγβί, ἰβ ποῦ 

ΤΟΒΌΙΠΘα πη10}} 094 Η, ΤῊΪ5 Ομ6 ἢδ5 ποίησ ἴο 40 σι {Π6 βέυαγίηρ- 

Βοΐβ : ἴ ΘΓ Ο65 {Π6 ΡΓΘΡΑΥΙΟΥΎ ΘΟΌΓΒΘ ἔοΣ ᾿ηβύγποί οη ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΥΎ 

(φ΄. 410) «πα ρῥγοβθηΐβ δίγορβίβαθβ, πηραϊθηῦ, ᾿παθθα, δηα ΟὨΪΥῪ 

ῬατΒαΪηρ᾽ 5. ῬΥΔΟΙΟΑΙ θη τ] Ποὰῦ ΘΟΠΟΘΙῊ ΓῸΓ Βοιθη τῆς {ΠοΤΟῸρΡὮ- 

πο6585. θαΐ 501] ποῦ ομαγβοίουΖοα ὈΥ {Π6 ᾿ποαρϑοϊυ δηα ἀα}]Πη 655 

γγΠ]Οἢ Δὐου γα 5 Ἰθαα ἴο ἢΪβ αἰβηηΐββαὶ. ΤῊθ 566 η6 συγου]Ἱα 6 ἃρ- 

ΡΙορτὶαΐθ 1 ρ]δοθα ᾿τητηθαϊ αἴθ! νυ αἰΐζου {Π6 Ρ.Θ]]Π)ΠΑΥῪ Θχϑιηϊη δ ο ἢ 

(418--490). ἴῃ ὙΠΟ οα86 τ πθρα ποῦ αβϑιηθ ἃ. Θοη πηαπείίοη οἵ 

186 ᾿ηδβίγποίζοη ὈΘΗΪπα {Π6 βοθῆθθ. ΓΠ6 οὔποθ βοθηῆθ, οἱ {Π6 οοη- 

{ΥΆΥΎ. ΡΥΘΒΌΡΡΟΒΘΒ. ΒΌ0 ἢ οοΟμ ηπδηο6 οὗ ἰηβύσποίίοη, ἀπα {πμαΐ, ἴοο, 

ἘΠΒΘΟΘΒΒΙᾺ] ; 50 ὑπαῦ δοογαῦῖοβ ΡΌΘδιβ αὖ 027 δἰγθϑαγν τϑβοϊνθα ἴο 

ΒΘΠΩ͂ {Π6 οΪα τηδῃ ὨοΙη6, δη6 ἴο ΒΟΠη6 δχίθηῦ 8.5 ἃ ᾿υβιιποαίίοη οὗ {πὶ5 

ΘΟΟΌΓΒΘ ὈΙΌΡΟΒΘΒ ἴο Βα θ]θοῦ Ὠΐτη ἴο ΟὯΘ Τη016 θϑύ, συ] ἢ Θο 81 Η]Υ οδη- 

ῃοῦ οοηβὶβῦ ἴῃ [ῃ6 Ἰοηρ Δηα σοοα-ζοΙηρογρα συδιητηδίϊοδι ἰηβύγαοίοῃ. 

40. Το βΒίθπαγίησ-βοΐα ἴα Ὀσουρηῦ οαῦ. Αἰχορβίδαθβ ἰῖΒ ἴο 5ΠΟῪ 
ὙΥΠΘΊΠΟΥ ἢ6 156. ΘΑΡΔΌΪ6 οὐ ἱπαθροπάθηΐ γθβθῶτοῃ. ἘΕῸΣ {ΠΪ8, ἰοίαὶ] 

ρϑίγαοίίοη ἔσομι {Π6 οαΐου που]α, ἀπα {Π6 τοιονδὶ οὗ ΘυοῪ οὔβία- 

οἷ6 ῥ᾽ δορᾶ Ὀγν {Π6 Ῥοᾶγν ἴῃ {Π6 ἂν οὗ τηϑηῃΐαὶ δοῦν: ν., ΔΓΘ ΠΘΟΘΒΒΑΡΎ. 

Ηρθηοο Π6 τητδῦ ΤΌΡοΟβΘ οἡ ἴμπο βοΐδ, δηᾶ πὸ ΠΠ]αβίοη οὐ {Π6 βθηβα- 

ΟἿΒ ῬΟΙΟΘΡΙΟΙ5 τηπδῦ 6 ἀνοϊαρθα Ὀγ οονουΐηρ ΠΡ ἴπ6 οηὐγο Ὀοάγ. 

Βυῦ [π6 ῥγοοθᾶάμσο 15 ἀραίη ὑσνοΐοα. ΑΥου {Π6 οἹΪα τηδῃ ΠδΒ 

ΤΟΙ ποία Πν βύγοίο θα ΠΙσηβ6 1] ἀροη ἴπ6 οοθοἢ, {Π6 ΟΠΟΤ5. ΟΧΠΟΥ 5 

τὴ ἴο ΔΡΡΙΥ Πἰπηβο] ἴο τοῆοχίοῃ, αηα ἴο Κϑορ βυγθοῦ 5166} [Ὁ 

ἔγοτη ἢΐβ θουύθβ. ΤῊΪ5. τηϊσηΐ δἰτηοϑδῦ ὈῈ [ΚΘὴ [ῸΓ ἸΤΟΠΥ͂ ; ἴον ΒΤ ῸΡ- 

Βίδθβ ὙΠ ΘΥΘΙῪ βρη οὗ ραΐῃ βρυύϊηρθ ΠΡ ΠΌΤ ὕΠ6 ΘΟΌΟἢ : 6 

οδπηοῦ Τοβῦ ἔοσ (ῃ6 θυσβ. ὙΤΠΘΓΟ ΓΟ]]ΟΥΒ. ἃ γ00}} οοπμπθοίθα ΚΟΙΏΙΠΟΒ 

1 (Υ Βοος, ἰδία, ν. 180 .1.; Κι νύ. ἘΜίζβοδο, 1)6. ἔα, το. Π||..8 {0 
Ηοστηδηη, 68. ΑΡμαπᾶ. Ρ. 271 ἢ; ΤὉρυρΙ, ῬΙ1]ΟΙ. ΝΠ]. Ρρη. 826 1. 

νοῦς 
ὩΝ ΝΥΝ 
ΝΑ ΑᾺ 
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(101-122). ὙΠθη δοογαΐοβθ ΔΡΡΙΌΔΟΙΘ5 Πα] ἃ 5Κ5 ϑίγορβίβθβ 1 πὸ 

ἰΒ ἀμἰηκίπο. (ὐογύαϊηϊνυ μ6 ἴθ: [ῃ6 Ῥὺρθ. ἔπτη Πίπη [Ὀοα ἴον 

{πουσῃῦ. ὍΠ6 τηδϑίου, τοθυκίησ ἢΐβ οἤἴδιηΐηδον, Θομηηδη5. Πΐπ ἴο 

ΠᾺΡ Πἰτη56 1 ἀρ δηα {Πϊηῖς οὖ ἃ 5 ηα]ησ ἰάθα. Βαῦ ΠῸ ΒΟΟΠΘΙ 

5 π6 ΡῈρΡ1 δαἀάγοββοα Ὠἰιηβο!  ἤἴο {Π||85 ἴα5κ, πη δοοταΐο. ἢπα5 

ἰῦ ὨΘΟΘΘΒΑΥῪ 707 ἐδα ἢγϑδέ ἰΐηι6 ἴο 5606 σαί [Π6 βοῃο αν ἰ5. ἃθοιῦ. 

ΝαΥν, πο οοη͵θοίατο5 ἴῃ 8}1} βϑυϊουβηθθβ ὑπαῦ ἀΠΩ͂ΘΙ 560} οἰγουτη- 

βύδῃοθϑ 6 18 αϑίϑορ. ᾿'ΓΏθη ΘΟΙΏ65 ἃ Τορϑύϊοη οὐ {16 ᾿π]πηοίίοη ἴο 

ΓᾺΡ Πἰτηβ6 1 ΠΡ ἀπα βρθουϊαΐθ. ϑγορβίαθθ ἀ5κΚ5. Πἴπὶ ἔρον ἃ. 58}- 

76οῦ, πνβῖοῃ Πα5 ᾿πιδὲ θθθὴ σίνθη πΐιη (728 ἔ.). δοοιαῖθϑ. ἕοο Πᾶ5 

Τουσούζοη (ἢϊ5, δηα οσῖνοϑ ἢϊιη ἴγθθ ομοΐοθ ἃ5. ἴο ἃ βυθή]θοῦ ; δπᾶ 

τ Ποη {ἢ οΟΪα τηδη Τ6Ρ]165 υῖτἢ ᾿τηραύϊθποθ {ΠπΠαῦ Π6 Πὰ5 ἤθη {μουβαπα 

{ἰπη|65 5814 υυπαῦ ἢ υγϑηΐϑ, ---- ο ἀνοϊα ραγίηρ' ἰηϊον δῦ (τυ ῖοἢ ἴα {Π6 

5 76 οὗ βυσσρδβίθα ἴο Ὠΐτη αὖ 728, 850 {παῤ ἢἷβ νοχαίίοῃ 15. ἱποοιηρτο- 

ΠΘΏ51016)., [Π6 ἢ ΟοΙηθ5 {πὸ ἐδήγα οοΙητηδηα ἴο ΠᾺΡ Πἰμη56 1} ἀπ 

Ροηῃάᾶθυ. ᾿ΓἢΪβ Ἰη]πποίίοη 50. οὔξθη γορθαΐθα Πὰ5 ἰΐ5. οδοῦ: δίσορ- 

βίδα 65 5. ΡΟΥΘ ΟὗἨ βροϑουϊαύίοη ἀἄθνθίορθ τυ βίο βῃϊηρ νἱθῸΓ. 

Ης ὰ5 ἃ. ὈγΠΠΔηῦ βυυὶ πα! προ Ιῴθα (747 [{.}.. υυῃ]ο ἢ} 15. ΟἸΟβ νυ οοη- 

ηροίρα τ (Π6 ἰπδίσγιοιοη ἴῃ Ρηγϑῖο5 παῦ Π6 Πδ5 ποΐ τϑοοϊνϑα ; 

Δη αἶβδὸ ὈΥ͂ Τηθδη85 οἵ ρῇῃγβίοβ μ6 ἀθνίβοβ ἃ ὙᾺΥ οὗ δϑοδρίηρ ἃ 

ΘΠαΡρΘ ἴῃ ἡ ΒΟ ΤΟ ἢ ΤΌΠΟΥ 15 αὖ βίακο ; θαΐ ἤπΆ}]ν οομοθῖνοβ {Π6 

βύαρ! Ιάθα. οὗ ονδαϊπρ δὴ Δρριόδοῃίηρ πα ϊοῖα! βοηΐθηοθ ὈΥ οοιη- 

τηϊἰηρ βυϊοῖάθ. Απάᾶ, Ἰπβῦ ἃ5. πὸ δοοοιηῦύ 15 ο Ρὸ ἴβκϑῃ οἵ {ΠῸ 

γἱγίιθ5 οὗὁἨ {π6 7πϑῦ τηϑὴ ὑγθη Π6 Πδβ ΟΠ66 ΘΙΤΘΩ͂, 50 δοογαΐοβ θο- 

ΘΟΠΊ65 ΘηΤσ αὶ ἴο ΒΌΟἢ ἃ ἄδστοο αὖ {15 βίποϊο ἰηβίαμοο οὐ τποϊηθη- 

[ΔΎ θα Κη655, [Πα Πα τοιβθ5 ἴο σῖνο ῃΐπ ΔΠΥ͂ ΓΠγ ΠΟΥ ᾿πβίσιοίοῃ. 

Τὸ οοου 5 ἴο Πἴτη ὑπαύ Πα] Δ Ποῖ Ὀοονο πὸ μα ργοποιυπορα {πὸ 

ΟΙά τηδῃ ἔογροίξαϊ! ; ἃηα ΔΙ Ποῖ]. ΠΟῪ που 5. ποῦ {π6 β]σῃϊοβί 
ἔγαοα οὗ {115 ἀοἴθοί, δὴ δχϑιηϊηαίίοη. ἀροη {Π6 ἰηπδίσποίοη ἈἸΡοδν 

σίνϑῃ 18 ἰηβυιπ|64, ἀηα {Π6 ΟἹ τηδη 1115. ὙΠ ἃ μου Ππηργθοῖ- 

τοι (789 1.) {Π|ὸ τηαϑίου. τὶ άγανγϑ. [ἢ ΠΪβ. ΠΟΙ] Οββηθδβ {Π 6 ΡΟΟΥ 
Ρθαβαηΐ ὑσηβ ἴο {π6 ΟἸοι5 ἴον δανίοο. ὍΠΟΥ δανίβο πἴπι ἴο βοπὰ 
Πΐδ5. Β0η ; δηᾷᾶ αὐξον ϑτορβίδοβ μὰ 5. τοβοϊγοα ἀρὸῃ {Π||5. οοῦτσβο ἀηπ 

ὙΠ, [Π6 ΘὨΓΓΘ ΒΟῸ πὸ 8. τηοϑῦ ἈρΡΡΙΌΡ ἴον ἰουμϊηαΐοα ΓΚ 

1 Τῇ Βοογαΐθβ ὑγοσο 811}] οὴ {6 βίαρο, οὐ ἄρροὰὶ ἰὸ {πὸ ΟἸουβ. τὸ ἱπίογορθ 
ϑίσορβίδθβ σου] οἰἴποῦ ἁἀαγοββ πἶπη, [ἢ {Π6 τπαβίου ἴῃ 118. ὈΘΠ ΑΙ. 
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{Ππ6 ΘΠ 5. ΘΟΠ θη ηρ; ἴο δοοιαῖθθ, γγὙπῸ 5 ποῦ ρῥγθβοηῦ ---- ρου Π8 05 

Ὀγ νοΐοο οἵ ὑπαηαθι 50 {παῦ Π6 τηδὺ ἢθ81 νυ] Π]η ---- ΠΡΟῚ ὉΠη6 στοαί 

δαἀνδηΐαροθβ ἢ8 Θῃ]ΟΥ͂Β ἃ5 βουνδηῦύ οἵ [Π6 ΟἸοπάϑ. 

ΤὮΘ χτϊηρ]ηρ' οὗ ὕνο αἰ ογθηῦ οοποθρίϊοηβ 18 Πθτα ουϊᾶθηῦύ. ΤὴΘ 

ΒΟΘΠ6 Ο]]ουίηρ [Π6 ΚΟΙΏΙΠΟΒ μα5 ἃ ἀοαΌ]6 Ὀθοσὶπηΐϊηρ (728 δηα 791) 

ἈΠΩ͂ ἃ ἀΟΙ]6 ῬΓΟΡΎΘΒΒ: ἴῃ η6 οη6 δίγορβιδαθβ 15 Κορῦ ἄσακο ὈΥῪ 

{Π6 Ὀυρσϑ, ἴῃ [6 ΟὔΠΘΙ ἢΐδ Β]Θθ 655 ῬΥονθηΐβ Ὠΐτη ἔγομ τηραϊαθηρ ; 

ἴῃ {πΠ6 οὔθ ἢ6 ἢὰ5 ἃ ἀδῆηϊία ἴδβὶς αϑβϑίρῃρα Ὠΐμ, ἴῃ ὉΠ6 ΟἴΠΟΥ ΠΘ 15 

ἴο 5ρθοῦ οὔμϑ Ὠϊτηβο!.,. ΤῊΘ ΟΠΘ6 ΒΟ66η6 ΔΡΌΘΔΙΒ ἴο ΤΌΤ {Π6 ΘΟὨΠι- 

αὐϊοη ({μπουρὴ ποῦ ἱπητηραϊαίθ) οὐ {Π6 Ἰηϑίμποιοη ἰῃ ΟὙΔΙΠΙΩΔΙ, ὈΓΘ- 

Βϑῃζπρ' ἰΐβ ΤΡΌΠΟΙ ῬΙΟΡΤΘΒ5, ἴῃ ὙΠΟ Ὴ, αἴθ ἃ οοῦσβα οἵ δ]θιηθῃ- 

αν ἰηδίγποίοη, --- οἴζθη ἱπίοσγαρίθα, πα 664, ὈΥ {πΠ6 ᾿τπηρϑίϊθποο οὗ 

[πΠ6 οἱ κβἐπαοηΐ, ---- ρυϑοίϊοθα. ἰὴ ἱπᾶθροηᾶθηῦ ἰδοῦ 18 ἰαἰτοάπορα, 

ὙΠΟ αὖ ἢνθύ, 1ὖ 15 ὅττι, 15 τοίαγαθα ὈΥ [Π6 ῬᾺΡ1]5 β]θρίπθϑβ, Ὀαΐ 

αὐδουυσαγαβ, ὑγῇθη 5. ἰἸηἰογοϑῦ 15. {ὉΠ} Ὺ θη] ἰδίθα, ὑστη8. οαὖ ΒΌΓΡΓΙΙΒ- 

ΠΟΥ πγ76}1, 580 ἐῃαῦ θυθὴ Π6 ἔβθδοῃρυ, βρδυὶπρ οὗ ργῖβθ ἃ5. Π6 18, 

οαπηοῦ τ ὉΠ Π0]4 ἢ οοτημηθηδεαίίοη (7, 718). ὙΠ ΟἾΠΟΥ 0616 15 

οοπηροίρα στ] {πΠ6 ἀοϑρούαΐθ οαὐογθακ οἵ ἱπηρδθϊθηοθ τυ βίοἢ ἀτονο 

ϑοογαΐοβ (627) ουαὖῦ ἔγοιη [ῃΠ6 μοιθθ. Ηδθ δχρθοίβ ποίῃϊηρ' ΤΟ 10 

ΟΥἨ ΠΙ5. ΒΟΒΟΪΑΓ ; [Π6 ΟΔΙ ΔΙ στοσίηρ ουὖ οὗ [Π6 Ὀὰρ5 ᾿πύθηβ᾽ῆο5 
ἢἷβ τᾶρθ, δηἃ 50 Π6 ρΌΘΒ ἴο σοΥκΚ ἴο Ὀγΐηρ' ἀρουῦ ἃ τυρύμ!8 δπηα ἴο 

Ρτθακ οἱ 411 ἔπ ΠΥ τοϊαύϊοηβ. ἀοοογαϊηρ ὅο {Π15 νἱθν {Π6 ΟΠ6 

Β06Π6 ὙγΟΠ]α ΡΥΘΒΌΡΡΟΒΘ {Π6 βιιοοθθβ οὐ {Π6 ἰπϑίγαοίίοῃ, συ 116 {Π6 

ΟἴΠοΡ σγοι]α ρσῖνο {Π6 στοιιπᾷ οἵὨ 105. ΓαἸ]ὰγ ἢ 86 οὔθ σγου]α Ῥθοηρ 

ἴο {π6 ἢγϑύ ΟἸοιια8., απᾷ [Π6 οἴου ἴο πμ6 βθοοῃᾷ. Βαῦ ἴτῦ βῃοιυϊα Ὀ6 

ΟὈϑουυϑᾶ {Πα νὰ τηϑῦ Ἀϑθατη6 ἃ. Ἰδοῦηϑ, ἰη ὑπ ἢγχϑὺ δα! !οη ; ἔοσ [Π6 

οηα οὗ [Π6 Βο6η6 ἴῃ σοι {Π6 ᾿ηδίμιουοη ΒΘΟΘ6(18 15 τυϑηθηρ ; Ὀαΐ 

[Π6 ὁμοῦῖο οὔθ (805--815})., τ ΒΟ. ἴῃ Π6 ργθϑοηῦ ἔοστη οὗ {Π6 οομ- 

ΟΟαΥ πβίδηδβ ἴῃ {π6 τηοϑῦ πηβαϊζα]θ Ρ]δοθ, Ὀθοηρθ ἴο {πῃ ἢγϑί 

ΟἸοιια8. ἴῃ πο Βύγορβίαᾶθβ, οηγαρύθγοα (ἐπηρμένου) δηα ἀϑίοππαοα 
αὖ Ηἷ5 Δοαυγρα τ] βάοιῃ, Τπβηθα οὐ ἴο Ὀγΐπρ {Π6 τηδβϑίου ἢΪ8. 1 716}]} 

οαγπρα ἴθο. Ὑπὸ Ἰαϑῦ ὑππτη οὗ {πΠ6 οὔθ, ““ Εογίαηο 15. ΠΟΙΚΙ6,᾽ τηϊρηΐ 

ὉΥΘη Ὑγδιγαηῦ 0Π6 ἀϑθϑιυτηρύίοη {παῦ [μ6 ὈῬαρὶπηΐπηρ οὗ {πΠ6 οδἴδδβ- 

ἘΌΡΠΘ. ἱπηπηρα!]δίο]ν [ο]]ονγοᾶ. 
Βυΐῦ {ῃ6 ρογίοη (090--092) {μαῦ νγγαὰ αν αβϑϑίρῃθα ἴο {Π6 ἢχϑί 

ΟἸοιιαβ, ἀνα ἡ ΒΊοἢ. 50 το] νυ ̓πφουτιιρύθ ὕΠ6 5οθη6 βαθθυϊαϊοα ἔοΥ 1ἰ 

1 ΟΥΠοΥβο Του 6] απα ΒΒ οΠμοΙοσ. ὥὅθο οἡ 458. 
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ἴῃ {Π6 5θοοῃά, τηπδῦ που Π6]655 παν ὈΘΙοηρσοα 4150 ἴο {ῃ6 βθοοῃᾷ 

ΟἸοιιαβ,; ἴον ἴῃ [Π6 ἔπ ΤΕΠΘΙ ῬΥΟΘΤ 655 οὗ {Π6 Η]αῪ ἃ ραββᾶσο (848 ἢ) 

ὙΠΟ, δοοογαϊηρ ἴο {Π18 νίθυγ, σου ρου δοῦν βαϊῦ {Π6 τονιβοα 

ΡΙαγν, ΤΟ ΥοΥ5. ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ἴο {Π|8 ραϑβϑαρα (008 ἢ.). 80. τῦῷ οοῖηρ ἴο 

{Π6 αποβίύϊοη ΠΟΥ ἰῦ νγᾶθ ῬοΟββΊ 16 [Ὁ 500} ἃ ΘΟΠ βίο. ἴο ΟΟΘΟΙΠ 
᾿πητηθα ον αἴΐου. (Π6 Ῥδυαθ8 515. 

ΤῊ Ρδγαθαβὶβ, Ὀθίηρ ἃ ΘΟΠΒΙἀΘΥΘ ὈΪ6 ἰηἰουσιρύϊοη οὐ {π6 δοίϊοη 

ῬΙΌΡΘΙ, οδῃ οὗἨ Οουγ88 Ὀ6 ᾿ἰῃϑουΐθα ΟὨΪΥ αὖ δὴ ἱπηρογΐαηῦ {πτηΐηρ; 

Ροϊηῦ ἴῃ {Π6 ραν. [0π6|6 7 [Π6 ἀβϑιτηρύϊοη Οἢ νυ 0 ἢ τῦθ ἃ16 ΡῖοῸ- 

οοραϊηρ, Θ᾽ σου] Ὀ6 ὕνσγο 5.10} [ΓΪηο ΡοΪη5 ἴῃ Π6 ἢγβί ΟἸοιιεῖ8: 

[86 δαπηϊίαηοα οὗ ϑ τορϑίδαθϑ ἃ5 ΡΌΡ1]. ἀηα {Π6 οομρ]θίίοη οἵ ΠΪ5 

ἰπβίπούοη, συ βῖοἢ τγὰϑ ΓΟ] ουσθα ὈΥ {Π6 οαἰαβίορμθ. Ηρθποο {ΠῸ 

ἢγϑύ ρδυβθα515 (οὗ οοῦγβ6 ποῦ {Π6 ργθϑθηῦ οὁΠ6) οδΠη6 αἴζου [πΠ6 οΥἱσὶ- 

ΠΔΠΥ Τ10}} ἸΟΏΘΘΙ ὈΥΘΙἸΪΠΔΤῪ Θχϑιηϊηδίίοη (478--490) ἀπ {πὸ 

ΤΟΒΌΪ Πρ Δαϊηϊββίοη οὗ Π6 πουΐοο (491--909). ΑἸου [Π6 ῬΦΓΆ θα 515 

οδ1η6 ἴΠ6 φἰθιηθηΐανυ ἰηβίγποίίζοη (690--092), Δηα ΠΘὴ {Π|5 ρτονοί 

ἴοο ἸΙοπρ' ἴον [Π6 οἰ τηδῃ, {Π6 οχπονζαϊίοη ἴο ἱπαθροπαάθηῦ ΒΡ Θου]8- 

(ἴοη (694 {.}᾽} ἴο σπβῖοῃ {Π6 Ομου5. 4150 πσροβ Ὠἰπη.ἤ ΑΥ̓ΟΡ {Π6 
οδουῖο οὔθ, αυσίηρ συ ΐοἢ ϑίτορβίβαθβ τηραϊαΐοβ, δοογαΐθβ ΤΠ ΚΟΒ 
δ. ἰηβρθούϊη ἴο 566 ΠΟΥ Π6 15 βΒοοθοάϊηρ (791--744). ΤῊΪΒ 5606 

[θη νγῶβ8 ΟΟΠΒΙ ἀΘΥΔΌΪΥ ἸΟΠΡΟΙ δ ηα ΡΓΟΌΔΌΪΥ ΘΟΙΏΡΙ θα αἰβὸ {πὸ 

Ἰηβίν ποίη ἴῃ {Π6 ἥττων λόγος. [ἡ {ΠπΠ6 Βθοοῃᾷ ΟἸοια5 {π|8 παα ἴο 
θ6 οβδησϑᾷ. Ηρ {Π6 ᾿ηβδίγποίοη οἵ {Π6 οΟΪα τηϑὴ 5 οἵ Βθοοῃαγν 

πηρογΐδηοοθ, βίποο ἴ6 [8115, ἀηα {μα΄ οὗ ῬΗΙαΙΡΡΙα 65. 15 Ἰηἰτοαιποοί. 

ΤΠ ἤτβύ ραγαθαβὶβ, {που ου, τητιϑῦ παν ὈΘΘη ἰηβουίοα αὐξον Αἴσορ- 

Βίδ65᾽ 5. Θοῦσβο οὗ βπαν, δπα {πὸ ἰηδίσιοίοη οἵ Παρ 65. {ποθὴ 

ΠΠΙοα [Π6 σρᾶᾷοθ θούνγρθῃ {Π6 ἤνβῦ δηα {Π6 βθοομα ρα θα βῖὶβ. (η- 

ΒΘαπθη νυ [Π6 ροοῦ ΔΟθγονϊαΐθα {Π6 ΡγΟ τ παΓῪ Οχϑιηϊηαίίο. ἀπε 

ΡΓΟΌΔΟΙν ἰηἰοηρα ἴο οοπηθοῦ τὴ Ὁ {Ππ6 σταμημηηαίϊοα! ᾿ἰπβίνποί!οὴ 
(650-092). ὙγὙᾺὰ ϑῃοιϊα πᾶν ἴο οοποοῖνο [π6 οοῃεϊππαίο ἃ85 

1 Τὴ {Π6 οΥἱσίπα] Ρ]Ὺ {Π|5 γα ῬσΤῸ- τχσοροίϊ το οἵ ἀπορῇς 15 ΡΟΥΘ ΟΥν πα αΓᾺ]. 
ΔΌΪΥ τηοτο ἀοία! θα. Κατακλινεὶς δευρί 
414 ποῦ ποϑᾶ ο Ῥὸ οπαηροῶ, ἃ8 1Ὁ 15 ποῖ 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΥῪ ἴο ΤΟΙοῚ ᾿ὖ το {Π6 ἀσκάντης. 

2.100--ἸΤ00 οἵ {π6 Ῥγοβθηῦ ρ]αν ῬΓΟΡ- 
ΔΌΪΥ ΤΟ]]ονγθα ἱπηπηραϊαίο!ν αὐΐον 095. 

8. οἴμοι τάλας (7432) 15 ̓ Ἰπτ0 1} 1010 16 νυ ἱ{Π- 
ουΐ {π6 Ῥαρβ, ἀπ ἴῃ υἱὸν οἵ 702 {Πς 

Οὐτ αἰβισ 1 0Π ἈΡΤΘΟΒ Τηοϑῦ ΠΟΙΤΙν 

ἢ ἘΣΤΙ Ζβο]οβ (Τὸ ἴα. τοῖν. 111.}.ὕὕ 

Του ἕο] 5. ρῬγοϑοηΐαςίου (ἰδία. ῬΡ. 3:28 

Π.}, ἀρργουοα ὃν Ἰζόσ ἢ ν, ΒΟΘΙῚΒ ΓΆΤΠΟΥ 

αὐ(Ἰἤοϊα]. Βοβίάοβ, 190 ὡπὰ θ᾽ ἃτὸ 

ποῖ ἱποοπβίβίοης νυ ὁδοὶ. οἴπογ, ἴοσ 

θ905 15 νοῦν ἱπαοβηῃῖίο. 
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σοΐηρ οἡ τυ ΐη ἀανίηρ᾽ {Π6 ῬΑ 515, 50 ὑπαῦ Αἴὔου 105. ὑθυτη δυο 
{Π6 τππβίθυ, οοηνπορα οἵ ἰδ ΡῸΡΙ 5 Ἱποαρϑοῖν, ο γϑοο5. Π6 ἢγϑὺ 

ορροσυϊαηϊέν ο σοῦ τἱὰ οὐ Βΐτη. ὙΥ̓́ΠΟΘν Υ Δυγδηρθα [Π6 ΘΟΙΩΘΑΥ ἴῃ 

15. ρῥγοβϑηῦ [Ὅστη ἰοππα [Π6 ἀΟα]6 βθθη6 δἰζου [Π6 Ῥϑγα θα β15 ἴῃ, 0Π6 

Δα ΠΟΥ 5 οσῃ Νῖ5.. δηα, βίποθ {ῃ6 πμῇηθηρα βἰαΐθ οὐ πΠ6 σῇ ]6 

τοηοτρᾶ ἃ οοιηρ]οΐθ ΠΟῪ αϊζίομ ᾿π ρΡΟΒ51016, μ6. οοτηἰηθα {Π6 ὕντο 

ἴῃ 500} ἃ ὙΆΥ 8.5 ΒΘϑιηθα ἴο οἶνθ ἃ ῬΆΒΒΆ]6 ΘΟΠΘΓΘηΟΘ. 

42 Βιεΐ μον οου]ᾷ 50 ἱποοιηροίθ ἃ ἄγαμαι ΡῈ οἴδτγοα ἴο {πΠ6 Αἰποηΐδηῃ 

ΡΌΡΙΙΟ 9 --- ΤῊ ροοῦβ ἰηθηθοη τγὰβ ἤο τονἶβ ἢἷ5 ΤἈγουίθ ὈΙαν πα 0ἢ 

ἃ ὙΘῪ ἴο ἃ ΠΟῪ Ρου ουμηαηοθ. ὙΠ στθαῦ Ζ68] ἢθ ἴοοϊς Βοϊὰ οἵ 

ἴπΠ6 ποὺ ἐπουσμῦ {παΐ νγὰθ ἴο ον ἃ ἔΌΒ ἢ πΏρι]86 ἴο μὶβ "ΤΟΥ, 

{π6 ροτίγαυδὶ οὗ {μ οοπίοϑὺ βούνγοθη {Π6 οἱα πα Π6 πθὺ τηοᾶθ οὗ 

τϑαυΐηρ πΠ6 γοῦίῃ, δηα {158 οοηξοβῦ οου]Ἱᾶ ποῦ θ6 ργοβθηΐθα ἴῃ [Π6 

Ρούβου οὗ δῃ οἱ, σοι ουὖ ροαϑαηῦ, θαῦ ΟὨΪΥ͂ ἰῃ ὑπαῦ οὗ ἃ γοῦίῃ ; 

Ῥαΐ {μ6 {γΠο μ6 ργοοθοαρα τῖῦ ἢἶβ Ἰθου {Π6 ΤηοτΘ ἢ6 ὈΘΟΩΠῚΘ 

οοηγἰπορα ἐμαῦ π6 ΠΟῪ ρ]δη ἀοιηδηαρα ἃ ἰοΐα] ομδηρο οἵ αἰτηοβύ 

ΘΥΘΥῪ ἰηαίν᾽ ἄπ] βοθμοθ. ΝΟΥ ϑοηΐαβ Πηαβ ἃ ΠΟῪ ΟΥΘΔΙΟΙ ΘΆΒΙΘΥ 

ΔΠΑ͂ ΤΠΟΓῸ ΔΟΤΘΟΔΌΪΘ ὑπδη πο ᾿πηρτονοιηθηῦ οὗἉ Δῃ οἱ οὔβθ. Δοοογνᾶ- 

πον, αὔίου Ππ6 ροϑῦ δα υγουκοϑα Το ΒΥ ΘΓᾺ] ὙΘΔ 5 αὖ ὑπ6 ἴδβὶζ, μὸ 

Ῥϑοδιηο {ἰρᾶ οὐ {π6 5΄Ιβυρηθαῃ 01} «πᾶ Ἰοΐ [Π6 τηϑηπβουρῦ ἃ5. ἴὖ 

γὰαβ. Απᾶ 580 {Π|5 τηϑππβουῖρῦ, τ ἃ ραν οὐὁἨ ἁ {Π6 οἹά ΟἸοι(8 

οτηϊτἰοα ἀπ ἃ ρατῦ οὗὨ ὕΠπὸ ΠΟῪ ΘΟΙπρ]θίο!υ ὑγουκθα πρ, ρογίϊομβ οἵ 

ΘΔ 0} Ῥοΐπρο 5 ὈΥ β'θ, οασηθ ἰπΐο Π6 παηαᾶβ οἵ {Π6 Ῥϑύβοῃ ὙΠῸ 

ΡΟ] 5 α [Π6 Ρ]ΑΥ ἴῃ 5. ρυθβοηῦ ἴὍση. ΠπΠαῦ {8156 ῬΘΥβΟῸη Τθοορ- 

ηἰχρα {π6 ἱποοιηρ]οΐομθθϑ οὐ σμαῦ τγὰβ Ὀθίογτο ῃἷπη 0 ΟΠ Ὑ{1}} 

ἀοιδῇ ; Ῥαΐ υυῆαῦ νγὰβ μὸ ἴο ἄοῦῷΦ ῆαβ 6 ἴο αἰξοιηρῦ ὕο οοτηρὶθῖο 

[Π6 νγοῦκ πίοι {ΠπῸ στοαῦ ροοῦ μδα θη ἀΠΆ40]6 ἴο οομηρ]οίο ὃ ὙΥ̓ 5 

6 ἴο Ιρᾶνθ ουῦδ βηγείησ ὑπαῦ {π6 ροοῦ πδα ποῦ ἤμπα!}ν το]θοίοα, 

ΔἸ ΌΠΟυσ ἢ ὈῪ 50 ἀοίϊηρ' Π6 501] σου] ποῦ ριοᾶμποο ἃ. δοιηρ᾽θῦθ ρίθοο ἢ 

ὙΠ στοαῦ ας Ἰπ5| 1 Π 016 τουθύθηοθ ΔΠη6] βθη86 οὗ ἀπίν ἰοναΒ 

Αὐὶβίορμδηθϑ, μ6 [610 {παῦ 6 τησδῦ ποῦ το] ἃ ἔγοτη ὑπ ΡΆ]1ο 

ΒΈΘἢ. 4 ἱππουϊζαποθ (οοπίαϊηΐηρ,, ἃ5 ἴῦ αἸ4, (Π6 οοηΐοϑῦ οἵ {πὸ λόγοι, 
ὁΠ6 οὗ Πο6 τηοβῦ Ὀϑδυθ αι] ραϑβαρθθ ἴῃ 81} {Π6 ψουῖκδ οὐ ὑπ Ροϑί), 

1 ΑΘΟΟΓαΙ ΠΡ τ Βῃου]ᾶ πᾶν ἴο πᾶ 964: ἀνύσας τι κατάθου κῖτα κατα- 
οοηποοὶ 627-635 ἱπητηρᾶϊαιον ἢ κλινεὶς ... τί δῶῶξ ΤῊ6 οἤοτῖο οὔθ 
004 ἶἾ ῬΥ Βοπιθ 5 Οἢ Τηθᾶη5 ἃ8 {πὸ 700-Τ06, ἀπᾶ ῬΓΌΡΔΡΙΥ 791--199, ἅτο ἴο 
Τυβίοῃ, Ῥσοροβθᾶ ὈγῪ Κύρῃηιυ, οὗ θ9ῦ Ῥ6 τϑιῃουβά. 



ΙΝΤΚΟΏΌΟΤΊΙΟΝ. 

δ.η6 Παΐ Π6 τηϑύ ΡῈ ]15}} 10 ̓ α5ὺ ἃ5 Π6 Πδα Τοπῃηᾷ 10, τ ἢ {Π6 βἰπσ]ο 

οχοορύίϊοη {μαΐ ἢο αἰζοιηρίθα ἴο Γϑϑίουθ ἃ ραββ80]6 Θοῆθσθποο. Αὐ 

μαῦ πη (πὰ νγ8 πηπδῦ ποῦ ἔογροῦ {παῦ [Π6 ρῃθ] οι οη τγὰβ ἰη- 

το ημα θα ΟὨΪΥ ἴον {παῦ ρϑυϊοα) ὑπ γοϊαίοη οἵ {Π6 πον οαϊζίοη ἴο {Π6 
οΪα οου]ᾶ ποῦ 6 ΟὈΒΟυ͵6. ΘΒ ΡΘοίδ! !ν 45 [Π6 Ἰαὐοι τγὰβ 501}} ἀρ βίη]. 

Μοτθουοῦ, πού πδίαηαϊηρ ἴΠ6 ἀθαημάδηοο οἵ οοϊηροίθα θχοο]θηΐ 

γγοῦκβ, ὑπ Ρα]ϊοα το οὐ 1.50 {15 ἱποοιηρ!οῖο ρίθοθ νγὰβ Π|ΚοΙῪ ἴο 

τηθοῦ στ ἔανου., βίηθθ ἃ Ὁπίνοβα] ἀη4 ᾿ἴνοὶν ᾿Ἰηὐογοϑῦ αὐἰδομοα ἰο 

[86 ΟἸοιι8, ΘΒΡθοΙΆ ΠΥ αὐ μ6 181] ἃμα ἀθαῖῃ οὗ ϑοοχγαίοθβ. 

᾿Απῦύααϊν ἐγ 5Π.65 ΟΥΠΟΙ ΘΧΘΙΏΡΙ65 οἵ 5'τη 1] πη Π 5} 664] σγοῦκϑ οὗ 

στοαῦ τηαϑύθιβ, ὑγ ]5ῦ ἴῃ ΟἿΙ {ἰ1Πη65 ΓΠΘΥῪ ΓΘ ΤΠΠΟΝ ἸΠΟΙῸ ΠΟΙΠΘΙΟΙΙΒ. 

ΕῸΓ ἃ ἰοῃρ {πὴ πὸ ἀοαδύ Ὀοίῃ οαϊτίοηβ βίοοα βἰᾶθ Ὀγ βἰάθ. Τό 

ΤΥ γ7Ὑ6}} Ὀ6 ὑπαῦ Ραβϑβασοβθ το ᾧΠ6 ἢγβ᾽ σσοτο ἀραΐη ἃπα ἀσαΐῃ 

Δα 64 ο {Π6 βΒθοοῃά, δηα {παῦ τηδὴν αἰ] ο] 165 οὗ οὐὐ ργθϑοηΐύ ἰοχῦ 

Βρτίησ' {ΠΌΤ {Π5 βΒοιροο. ΕἼΏΔΠν [Π6 νύ ΟἸοιαβ νχὰβ Ἰοβῦ, ππαπ65- 

ὉἰΟΠΔΌΪΥ Ῥοθοδσβο ΠῸ πο ΟἸοιυαβ. ἴῃ βρύα οὔ 15. Ἱποοιῃρ]θίθμοϑϑϑ, 

γγ 5. ῬΓΟΙΟΥτοα ἴο {Π6 οΟἸ οὐ ἀΔοοοιιηῦ οὗ [Π6 οοηΐοβῦ οἵ {Π6 λόγοι. 

ΥΥ, 

Τὸ Ἰπᾶσο οὗ {π6 ϑπ]05 οὐ οὐ [Π6 πηρυϊΐ5. οὗ [Π6. οοιηραν ἴῃ {Π6 

οοπα τοι ἴῃ γα ο τὸ μανὸ ἰδ τγουἹᾶ θὸ 5 παζαγάοιιβ ε5. ἴο οΟΠἾθο- 

ὕπο {Π6 οαιδο5 οὗ Π6 αοίοαῦ νυ ϊοῃ ὉΠ6 ΟΥ̓ σΠμἃ] οΪαν ϑιιβίαϊηρά. 

Οπϊν ομο ἀβϑουξίοη ὁδη 6 τηδαῖθ 10} Ροβ ἰ θη 655 : {Ππ6 ργοβοηΐα- 

(ἴοη οἵ δοογαΐοβ ἴῃ {ΠπῸ ἤγβύ ραγί τηϑύ παγο σου! αΐοα σοηβίαογα- 

ὈΠῚ ἴο {Π6 «ἄγνοιβο αθοϊβίοη οἵ μ6 Ἰπᾶσθϑ οἵ ἴπΠ6 οοηῃίοβ ; ἴῸΣ ἴῃ 

{Πἰ5 ραγύ {πὸ ἢγβύ Οοι5 αἰ ποῦ παύου! }}ν αἰἔον Τποτη {Π6 ΡΪΔΥ ἴῃ 

ἰζ5. Ῥγθϑθηῦ ἔΌγτη, 5. 15. ΒΠοη ὈΥ {ΠπῸ ἰοβύπηοην οὐ Ρ]αΐο ἴῃ {ΠῸ 

«Αροίοσῃ. Νοῦ {ἐπαῦ {π6ὸ Αἰποηΐαη ρα] τοσαγθα ϑοοιαῦοβ ἃ5 ἃ 

Τ]0616] οὗ νἱγίιαο υυῃ]ο ἢ οομηραν πλιϑῦ ποῦ ΡοΙ πο τυ} 105. σἸάίοαϊο ; 

Βαΐ δοοταίοβ, δοοογάϊησ ἴο {πὸ μ]αη οὗἉ {158 υ]αν, πδα ἴο ΡῈ βίυρροα 

ΟΥὨ 50 ΤηδΔηγ οὗἉ [η1ῖ5 Ῥοου] αν ἴο5. ἀπ οἸἹο Ποα τυ 50. τὴν ΔΆ] 1- 

[1605 ποῦ Ὀϑὶοησίησ ἴο Πΐτη. {παῦ πὸ Ἰοβί {Π6 τηᾶγκ5 οὗ {Ὁ]}, ὕΓΘΒἢ 

᾿παἰν ἀπ ] ν΄, πα {ππι5 Ὀοίπρ', ἴῃ {πὸ οοποορίίοη οὗ {πὸ ροοῦ, «ἰπιοβ 

ᾧ Ιηθηΐα] ἀὐδίγαοίίοη, ἃ 5Πθου σοπογα! !Ζαύίοη, 6 Ὀοοδπηο, ἴῃ Π6 

ῬΘΓΪΟΥΙΊΔ ΠΟΘ. ἃ ΤΠΟΙῸ 5 δον υἷος ὍΟΓΟ ἃ ΥΟΥῪ 5110} ΓΟΒΟΙΌΪΔΠΟΘ 

ἴο {π6 τϑα! τυ. ΤῊΐ5 παίσας τυ] ἢ Αὐἰβίορδμοβ σου! ποῖ οναᾶο, 
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ὉΠ] ποι. βἰοοα ἴῃ 5Π8 0 «ηᾶ αἰβαάνδηίαρθοιβ οοῃίγαβῦ ἢ 15 

ΟΥ̓ [ΠῚ ῸΠΠ ΚΟ τοργοβϑοηΐαίίοη οὐ ΟἸθοι ἴῃ {πὸ ληϊρἢίβ, πα {π6 ΠαΘΙν 

οὗ Οταϊίπαβ ἴῃ {πΠ6 ἸΤυτίνη ({Π6 τῖνγα! ρ]αν οὗ {Π6 ΟἸοια8). ῬΥΟΌΔΌΙΪΥ 

αοίουτηϊηθα ἴῃ σγοαῦ τηθᾶβϑασο {Π6 αροϊδίοη οὗ {ῃ6 Ἰπᾶσθθ. ὙΠΟΥ 

ΘΓ ΟΘΟΙΏΡΟΙἸοα ἴο τοσαρα (5. σϑηθυ]]Ζαύϊοη οὗ ἃ Κπον ῬΘΙΒΟῊ 

ἰηΐο 4 βρϑοίγ σιπουῦ ἤθϑηῃ δηα Ὀ]οοῦ, 85 ἃ ἀδθραγίασ πότ {Π6 

τὰ τηθίμοᾶ οἵ αὐ. Απᾶ ουϑὴ ἴ{ {ποὺ δᾶ τοσαγᾶθα ἴ 45. δοῃβὶβ- 

ἰθηΐ πὶ αὐοϊβύϊο ρυὶποῖ 165 ἴο ΒΟ ]Ζθ {Π6. οἰαδ5 ἴῃ Π6 ἰπηαϊνα δ]. 

561} {πΠ6 ρΡοορύ πᾶ αἰδοκοα Ἰπϑὺ [ῃδῦ οΠδγϑούου βίο οὗ {Π6 βορῃϊβύβ 

γγ ἢ οἢ Βθοιηθα ἴο Π6 ρθορὶθ ἴο 6 πηϊηρονίαῃῦ ταῦθ {Ππδη τἱαϊοα- 

Ιουβ. ΤΠ6 βυθβίαποθ οἵ βορῃϊβδῦϊο ἀοοίγηθϑ, ὑπο} βύγσϑηρο ἰθηθίβ 

Δ η6 {πον ΔΙ -ΒΡΠ προ’ ΔΥσπ πη η8 {ΓΟ Ὸ ]6α {Π6 τηδ58565 ΨΘΙῪ {{{{|6 : 

ἴ6 νγὰβ ὑπο ῖῦ βροῃρίηρ' δΔηα βαροοηηρ, {Π6}} ἀναυῖοθ δηα νϑηϊίυ, 

{πα΄ 5ύγαοΚ ΘνΘΡῪ οπθ, 8ηα ἰὖ 15 ποῦ Βυγρυ βίηρ' {Παὖῦ {π6 Παγαϑδῖξ68 οὗἉ 

Ἐπρο] 15. ἴῃ πο 7αϑῦ ὕΠ686 δχύθυ δὶ Γαΐ οὗ 1Π6 βορῃϊδίβ γγϑ 8 

ἀοΙπραἰρα, γγαϑ ΤΟΥ͂Θ 5. ΘΟΘΘΒ[α] {πῃ {πὸ αὐὐϊβύϊο Οἰοιια 8 οἵ Ατὶβίο- 

Ρμδηθ5. Μααν ἰῦ ποῦ Ὀ6 {μαῦ {η6 ρορύ Ὠϊπηβθ} ἢ βανν {Π15 8η6 νὰ 
{που νυ ̓ παπορα ἴο ὈΪα ἃ σγϑοίοιιβ ἔϑγθυγ 6 }} ἴο {Π6 βοιηθυδί {Πγθϑα- 

θᾶγΘ. ΡΠΙΠΟΒΟΡΙΘΡ ἴῃ Π6 βϑοομᾶ ραῦῦ οὗ [Π6 πϑὺγ οαϊδίοη, δηα ἴο 

ἰηϊγοάμποθ ἃ5. 15 ΒΙΙΘΟΟΒΒΟΥ ὕΠ6 ΤΠΟΤΘ ᾿ἰνΟΙῪ ἥττων λόγος ὕ 



ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥ͂Σ 

ΠΥ ΤΑ, 



ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. ΧΟΡΟΣ ΝΕΦΕΛΩΝ. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. ΔΙΚΑΙΟΣ ΛΟΙῸΟΣ. 

ΘΕΡΑΠΩΝ ΣΤΡΕΨΙΑΔΟΥ. ἌΔΙΚΟΣ ΔΟΙΟῸΣ. 

ΜΑΘΗΤΑῚ ΣΩΚΡΑΤΟΥ͂Σ. ΠΑΣΙΑΣ, δανειστής. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ΑΜΎΝΙΑΣ, δανειστής. 

ΜΑΡΤΥῪΣ καὶ ΞΑΝΘΙΑΣ, κωφὰ πρόσωπα. 



ΤΗᾺἙ ΟΙΟΥ ΘΝ. ἢ 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
Ε] Ἁ Κ΄. νὰν 

Ιου ἰοῦ", 
« ἍΝ» 

ῳ 

“᾿ τῳ ὡς ΩΝ ας κι ' “- 

ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τὸ χρῆμα τῶν νυκτῶν ὅσον ἀεί, ωκ--. 
5 

ἀπέραντον. οὐδέποθ᾽ ἡμέρα γενήσεται; 
Ν Ν ’, 3 3 ’ » 3 Ἢ ΄’ 

καὶ μὴν πάλαι γ ἀλεκτρυόνος ἤκουσ᾽ ἐγώ" 

5 οἱ δ᾽ οἰκέται ῥέγκουσιν' ἀλλ᾽ οὐκ ἂν πρὸ τοῦ. 

ἀπόλοιο δῆτ᾽, ὦ πόλεμε, πολλῶν εἵνεκα, 

1-274: [Π6 Ῥγοϊοριιθ (πρόλογος). 
1. Αοο. ἴο ἃ ὅ0}ο0]. ἰού ἀδποίθβ ρϑΐῃ, 

ἃ πα ἰοῦ ογ. Βαΐ 566 οἡ 1170. Τῇ 
τα ἔτγρα. βίδη 8 οαΐγα ηιοίγιηι ἃ8 ὮΘΤΘ. 

2. ὦ Ζεῦ βασιλεῦ : ἃ ΘΟΙΏΙΠΟΗ 6ΧΟΪ. 
ἴη Ατ-ς οἵΐζθῃ δοοοιηρδηϊθα ὈΥ ἃ φῬη. 
ΟΥ οα..86, ΟΥ̓́, ἃ8 ρτθ, ὈῪΥ 8 θχοϊϑιη- 

ΑΟΥΤΥ Β6ηϊ. --τὸ χρῆμα τῶν κχέ.: ἃ 
ἔγϑᾳ. οἰσουμη!οουοη, ἱπη] γπρ ἡγΟη- 

(ΘΓ οὗ δὴν Κἰπᾶ. (ἢ ἐφ. 1219; Παη. 
1278: Αὐ. 826; 4ελ. 160, ὅσον τὸ 
χρῆμα παρνόπων προσέρχεται. [,γ8. 1031, 
ἢ μέγ᾽, ὦ Ζεῦ, χρῆμ᾽ ἰδεῖν τῆς ἐμπίδος 
ἔνεστί σοι. ΑἾΒο ἴῃ ῬγΓΌΒ6: Ηαΐ. 1. 36, 
ὑὸς χρῆμα γίγνεται μέγα. νυἱϊ. 188 Μη., 
ἣν δὲ τοῦ χειμῶνος χρῆμα ἀφόρητον. 
ΒοΙηθίη65 χρῆμα ΜἱΓΠΟυῦ ἃ σ6η. 88 
ἴΠ6 βᾶτη6 ἴοσοθ, ἃ8Β Χρηῃ. (7. 1. 4. 8, 

ἔλαφον, καλόν τι χρῆμα καὶ μέγα. --- 

ὅσον: «αν. 400., ΒΟΙΠΘΠαῦ ΒΙΓΟΠΡΘΓ 
[Πδηῃ Θχοϊδιηδίουυ ὡς. ΤΠδΐ ἰὖ 18 πού 
ΡΓθᾶ. ἤοσθ, ἀπέραντον ὅσον (ἐστίν), 18 

Βῃον ὈΥ {πΠ6 ἴαοῦ {παῦ {πΠ6 ογᾶθν 
ὅσος ἀπέραντος, ὅσος θαυμαστός ἴοτ ἀπέ- 
ραντος ὅσος, θαυμαστὸς ὅσος, ΒΘΘΙῚΒ ποῦ 

ἴο οὐσυσ. 7Τ]|}8 86 οὗ ὅσον, ΠΟΥΤΘΥΘΥ, 

18 ΓΆΓΘ. Οοτρ. ΕὙρ., ἣ τῶν ἀγαλμάτων 

ἐργασία ὅσον ἡδεῖαν παρέσχε τὴν ὄψιν. 

ΡΙαί. 727ογ. 100 ἃ, τὸ γράφειν μόνον 
ἐπιστολὰς τοσαύτας ὅσον ἐργῶδές ἐστιν. 
ΒοΙη6. Ῥαποίιαίο αὐΐου ὅσον, 80 {Πδΐ 

ἀπέραντον ὈΘΟΟΙΏΘΒ ἃ ΠΟῪ ΘΧΟΪΔΙηΣ- 
[ἴο0π. Τη ὑ}18 ο86 1Ὁ νγοσ]α ΡΟ Δ 08 ὈΘ 

Ῥοίίου ἴο ρΡαποίααϊθ 85 Ἃ1ᾺῸ]]ΟΥΒ : ὅσον. 

ἀπέραντον - οὐδέποθ᾽ ἡμέρα γενήσεται. 
4. καὶ μήν: αἰτγροίβ αἰξοπίϊοη ἴο ἃ 

ΠΟῪ ΡΠ 886. 

δ. οὐκ ἄν (ες. οὕτως ἔρρεγκον) : [Π6 
ΑΥΠΘΗΪ Δ νγ6Γ6 ἰπ {Π6 Πα Ιΐ οὗ βοπαϊηρ 

{ΠΟΘ ΙΓ Ιανθβ ουὗῦ ἴο ΙΔΌΟΥ αὖ ἃ ΘΔΥΙΥ 

ΒΟῸΣ, 8πηα, ἢ Ὠρορββασυ, θρονϑα 
ῬΙοΟνΒ ἰο πηᾶκο {π6πὶ αΠΠἰσοηί. Βαΐ 

Βῖποθ 1πΠ6 ϑραγίδῃη ἱπναβίομβ Ππδα οἵ- 

ἔργα τηθδπβ Οἵ ΘΒΟΔΆΡΟ, Ὁ γὰ8 ΠΘΟΘ8- 

ΒΑΤῪ ἴο ἰτοαῦ {Π6Ππὶ ΠΊΟΤΘ ᾿ΘΗΪΘΗΑΪΥ. 

Το. (ν]. 27. 4) ᾿Π’ΟΓ ΙΒ. τπ8 ὑπαὶ ὈΓν 
1η6 γρῶγ 413 πιο. τόσο {πη 30,000 

δᾶ οβοαρθρᾷ. (δ 'ᾳ. 20. 
6. ἀπόλοιο, πόλεμε, πολλῶν : ΟΞ. 

“ἴθ τϑοῦσσοπορ οὗ {6 βᾶτηρ βουπηῦ, 

Βοσο Ρογίγαγίπρ [6 τηϊβουῖθβ οὐ {πὸ 

ὙΥΆΓ. -- εἵνεκα : {18 18. {Π6 ΟΥΪν ΤΌΓΠῚ 
οὔ {πὸ Ῥσθρ. ψγβθη ἰἰ8 ἢγβ βυ]. 18 
Ιοηρ; δια {6 ἕοττη ἰἴβ Ῥγοβοσνυθαὰ ἴῃ 
{π0ὸ Μββ. ἴῃ ΒΟΠῚΘ ῬΙδοθβ, 848 422, δ11, 

δῶθ. Ὑπὸ ἴοτγιη οὕνεκα (νΥ ΐο}. ΒΟ0ΠῚΘ 
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ν 9" 9 Ν νι. ’ Ἂ 3 ᾽ὔ ὅτ᾽ οὐδὲ κολάσ᾽ ἔξεστί μοι τοὺς οἰκέτας. 
Ψ 3 50.59 ε Ἀ" ε Ν ’, 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὁ χρηστὸς οὑτοσὶ νεανίας 
39 ’ ων » 9 εν ’ 

ἐγείρεται τῆς νυκτός, ἀλλὰ πέρδεται 
ἍΝ ’ ’ὔ 39 ΄ 10 ἐν πέντε σισύραις ἐγκεκορδυλημένος. 
3 3 3 “Ὁ ὩἘῈ. 9 , 

ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ, ῥέγκωμεν ἐγκεκαλυμμένοι. ---- 

ἀλλ᾽ οὐ δύναμαι δείλαιος εὕδειν δακνόμενος 
ε Ἂς ΄“ ’; ᾿, ΄“ ,ὔ Ν “ ἴω 

ὑπὸ τῆς δαπάνης καὶ τῆς φάτνης καὶ τῶν χρεῶν 
Ν ΝΠ τῷ ε, 

διὰ τούυτονι Τον υἱον. 
ε Ν ,ὕ » 
[9] δὲ ΚΟΜΉΨΝ εχὼν 

ε ’ὔ ,ὔ Ν ΕΥ̓ ὦ 

16 ἱππάζεταί τε καὶ ξυνωρικεύεται, 

Θαϊίουβ δορί) οδῃ 6 864 ΟἿ]ΥῪ 88 ἃ 
ΘΟΠ7. (τὐλογοΐογο, δεοαιιδο, ἐμπαΐῖ) 116 
δθούνεκα, ἃ πα 15 ποῦ πι864 1η Θοτηράγ. 

Ἴ. ὅτ᾽ : 1.6. ὅτε, ᾳπαϑπαοαςαϊὶθ6 1). 
ΟΥ̓ 84, ΤΙ, 1217. ὅτι ΠΘΥΟΙῚ 50 {618 

ΘΙ ἰδίοπ ἴῃ ΑἹ. -- οὐδέ: πὸ μος απἰ- 
ἄθπη, πὖ 4118 τηϊτ 8 1. 

8. χρηστός : ἰΤΟΠΪΟ8] (ΠΠΚ6 τἀγαθῇ, 
61). --οὑτοσί: ἀοίοῦϊο ει, ΘΟΙΏΠΠΟΠ ἴῃ 
ΟΟΙΠΘαν ἃ Πα ἴῃ {Π6 ΟΥ̓δίΟΥΒ, θαὺ ΠΘΥΘΓ 
τπι504 ἴῃ ἰγταρθοάν, ἔτοῖη ὙΠ] Ο ἢ ἔδοῦ τγ6 

ΙΔ ν ἰηΐο {παὺ 1Ὁ ῬοΟΙοηροᾶ το {ΠῸ 
Ιδηστιαρο οὗ σοτητηοη 116. 

10. πέντε: ἱπαρῆηϊΐο, κὸ οὔῦ 
ΚΠΑ]Υ ἃ ἀοζΖρη.᾽ --- σισύραις : εδζίη8, 

566 485 ὈΘα-ΟΟΥΘΓΒ ΟΥ̓ ΟἸΟΔ ΚΒ. [Ὁ ΤΠΔῪ 

Πᾶν ἀρποίθα 4150 ΒΟΙΠΘ ΘΟ8 786, Πα ΥΥ 

πηδηπΐαοίαγοα βυθ, --- ἐγκεκορδυλη- 
μένος: Ε΄. Μ., παρὰ τὴν κορδύλην, ἥτις 

ἐστὶν οἴδημα τῆς κεφαλῆς ὑπὸ πληγῆς 

γενομένη. "ΓῊΪ5 νγοΥά, 1 ΒΟΤηΟ Οἵ ΠΘΓΒ 
ἰηνοηΐοα Ὅν ΑΥ., νγαὰβ ᾿πἰτοαπορα ἰηΐο 

ῬΤΌΒΘ Ὀγ αἴθ τ Υ8 (6... Ἐπαβία 1118}. 

-- πη {Π18 ραββαρο δια]. βαυβ: ψῦχος 

γὰρ ἦν, ὡς εἰκός, καὶ περιεκαλύπτοντο. 

ΤΏΙ. ΠΏ Ρ]165 {Παΐ {Π6 5] οὐ τηδΐου 
οἵ {ῃ6 ΡΙαν νγαβ δααρίθα ἴο {π6 {{Π|6 
οὗ γϑὰγ (Μάγοι: 866 Τηϊγοῦ. ὃ 24) ᾿ἴπ 
γΥ ΠΙΟἢ {Π6 Ρ]ΔΥ νγὰἃ8 δοϊοαᾶ. ΤῊΪ8 18 ποῦ 

ἸΚΟΙ͂ν. 10 18. αὐἰΐο οΥοαθ]6, ᾿παθοᾶ, 
{πῶ ἴῃ ΜΆΓΟΣ. οογαίθβ τηϊρῃῦ Πᾶνθ 

ΠδΔα δὴ ΟΡρογίπηϊν ἴο Θχρουπηθηΐ 

ἢ ἤεαβ (ςγ. 140 [[.), θαὺ {Π6 πιπεϊτηο- 
Ιγ ᾿ἰζαγ οἡ {πῸ τοοῦ (179) ᾿πρ] 1685 

ηιϊϊα τυφαΐδον αὖ Ἰραβί, υγυμϑίμου ἰὉ γᾶ 

ἴη ΜΑΥΟ. ΟΥ πού. 80. {ῃ6 νυἱϑὺγ ΠοΙὰ 
ὈΥ ΒΟΙῚΘ Τ8Ὺ Ὀ6 οογγθοῦ, ἐπα {ΠπῸ Ἰᾶγρθ 

ΠΌΤΟΥ οὗ Ὀ]ΔηΚο 5 15 τηθϑηΐ ἃ8 ἃ [Ο ΚΘ 

οὗ οἰοιίηδον, Ὀθόδθβθ ἴη86 ὑγθαῦποῦ 
νγ88 ποΐ ὙΘΤῪ ΟΟ]Άά. 

11, εἰ δοκεῖ : 7 Τὰ ἰβ8 80 γοϑβοϊυοά. 
Θ γορβίαθβ γ]6] 45. τὸ {π6 ν}1}} οἵ 1Π6 
ΤΠ} ΟΥἱγ. ΟΥ ἄοθβ π6 δἀάγθββ Πίπι- 
561}: οδιιέ 177 γοῖι οιοο86, εἰς. 3 " 

19, ὑπό : ΠΕΙΘ. γα που] ὄχρθϑοΐ 
τῶν κόρεων: {δε διισΒ. ὅ'66 οἡ 87. 

14. κόμην ἔχων: Ιοηρ ΠΕΑΙΤ νγὰ8 ἃ 
ΟΠ αγδοίουιβίο οὐ 1Π6 ποθ], 68Ρ. 
ΘΟΙΠΠΟΠ ΔΙΠΟΠρ {π6 Κηϊρηΐβ; ΠΘΠΟΘ 
ἱππάζεται Ἰτητη θα] ἴθ] Υ αὔΐοσ. Οὗ Κῳ. 
δ80, ὙΠΟΥΘ ἴπ6 οποῦιβ οὗ Κηῖρἢ 8 
βᾷν8 μὴ φθονεῖθ᾽ ἡμῖν κομῶσι. ΟΥ 1101. 
ΤἤΘΤΟ τγὰβ ἃ 1ἰπηϊΐ, Πουγονοῦ, ἴὸ [86 
[5] ΟΠ 16 ἸΘηρτ οὐ Παὶσ. ὅΙανθβ, 
ΟΝ 1π6 ΟΥΠΟΙ ΠαπΩ͂, ΤΟΥ {Π6Ὶ. ΒΔΓ 

ὙΘΙῪ ΒΠοτ. Ῥορίβ οσο ἴὉ Ἰοπρ. ΪΙῃ 
Αὖ. 909, ἃ Ροοῦ 68118 ὨΪΠι561 Μουσάων 
θεράπων ὀτρηρός, ΜΨΏΘΓΘΌΡΟΙ 6 [18 
ΔΒκοα (911), ἔπειτα δῆτα δοῦλος ὧν 
κόμην ἔχεις; 

156. ΤΠοθο Ἰαχτὶθ85 ὈΘ]ΟΠροα ΟἿ]Υ 
το {π6 γα! ην. ἩΥβοΒ οοϑύ σοὶ αἴϊνο- 
ΙΥ ΤΟ ΤΠΟΤ6 ὕπᾶπ 1 τι8. ῬῬΗϊ- 
αϊρρίάθβ, θϑίπρ ΤΠτΟῸρ. ΠΡ πηοῦμο 



ΤῊΕ ΟἸΟΏΌ 5. δὃ 

ὀνειροπολεῖ θ᾽ ἵππους: ἐγὼ δ᾽ ἀπόλλυμαι 

ὁρῶν ἄγουσαν τὴν σελήνην εἰκάδας: Φύλα,»« αν 
»»ῦ 

οἱ γὰρ τόκοι χωροῦσιν. ---- ἅπτε, παῖ, λύχνον τῇ 
» Εν »-“ ψια 9 “ Ἀ 

κἄκφερε τὸ γραμματεῖον, ἵν᾿ ἀναγνῶ λαβὼν 
ε ’ 3 ’, Χ ,ὔ Ν Ψ 

20 ὁπόσοις ὀφείλω καὶ λογίσωμαι τοὺς τόκους. 

φέρ᾽ ἴδω, τί ὀφείλω; δώδεκα μνᾶς Πασίᾳ. 
ἐν ξωϊτοῦ δώδεκα μνᾶς Πασίᾳ; τί ἐχρησάμην ; 

“νὰ , δ , » ,ὕ 
ΟΤ ἐπριαμὴν τον ΚΟΤΤατΤιαν. οἰμοι τάλας" 

ἀοβοοηᾶρα ἔτοτη ἴπΠ6 ΑἸοτηδθοηϊᾶδθ, 
πδύυγα! ΠΥ ΓΟ] ονσοα [ῃ6 γιβίοοσαίίο 
ξαβῃϊοη ; 0 ΑἸοηΔΘ0η γγῈβ {π6 ἢγβύ 

ΑἸἰΠοπίδη ἴο Ὑἱη ἃ το αὖ ΟἸγτηρία 
τ 84 ἵππων ζεῦγος (1506γ. 10. 25). 
ΑἸοϊίαἄοβ Καρῦ ἃρ {πΠ6 ΠΟΠΟΥΒ οὗ {Π6 
ἔατηῖγ. ΟἿ ΤΒυο. νἱ. τ6 (Π τ ΑἸοί- 
Ῥὶδᾶθ5 ΒρΡ68Κ8 οἵ Πἰτηβο] ἢ). 

17. ΤὴΘ τποπτ τψγὰβ ἰψπη8΄. ΤῊΘ 
Ιαβὺ ἄδυϑβ οἵ {πΠ6 τηοπτῃ Ὀορὶ πηΐηρ γ᾿ ἢ 
[η6 ἐνθητθίῃ νγοσθ οδ]]6α εἰκάδες, ἐλα 

ἐιυοηΐϊο8β. ΜΌΠΟΥ ψγὰβ ἰθὺ ὈΥ [Π6 
τηοπΐῃ (ς 756), ἀπ οπ {πΠ6 ἕνη καὶ 
νέα (5866 οἡ 1134 «δπᾶ οἱ 1222) 5108 
ἴον ἀοθὺ σοῦ ᾿ἰπϑυςαϊρα ; ΠΘπΟΘ ἴῃ 

ατοθοθ {π6 ἀθθίουβ μαίθα {Π|8 ἀδὺ ἃ8 
{Πο86 δὖ Βοιηθ αἸα {π6 ὑγἱβίθβ οδ- 
Ιοπᾶδθ. ἨΗοσ. ϑαΐ. 1. 3. 87. ---- ἄγου- 
σαν: πού ὀγίπσίπσ, Ὀαὺ ατίυϊηῳ αἰοπα. 
ΤῊ εἰκάδες μαᾷ Δἰγοδαν θεριη. (δ 
1191. 

18, χωροῦσιν : αγ76 γτιππΐπῳ οη. 'ΤῊΘ 
Ταΐθ νῦξ ΒΟΙΙΟΊΙΒ, --- 10 ἰο 856 ΡῸῚ οϑπί 
ῬΟΙ ΔΠΠπΠαπη. ΕῸΓ {Π15 1156 οὗ χωρεῖν, 
οΓ ας, δ09, χωρεῖ τὸ πρᾶγμα. 

19. ἀναγνῶ: {π6 το Ἰληρτιαρο 
πανὶπηρσ ἀθυθορθᾶ γΠθη ὙΥ Πρ τγἃ8 
ὈΠΚΉΟΥ, Ὑγοσβ δἰγοααν οχίἰβίϊηρ, 

λέγειν, ἀναγιγνώσκειν, ὙΟΥΙΘ ΘΙΠΡΙοΥ Θά 
ἴο ἀρβίρπδί τοααϊηφ ΠΘη {πὸ ἰπίτγο- 
ἀποίίοη οἵ Ἰούΐουβ τηδᾶθ ἰΐ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ 
ἴο ΘΟΧΡΙΘΒΒ {π6 1ᾷθαβ. λέγειν ῬΓῸΡ. 
τηρδηΐ τεααὶ αἰοιαῖ, πα ἀναγιγνώσκειν, 
Ῥεγιιϑο; Ῥπύ {6 Ἰδαίου 4180 Β005 80- 

αυϊτοα {πΠ6 Δἀαϊἐομα] 56η86, τεαα αἰοιιαὶ. 
7π ἐδε πιά. {π6 οοιῃρουπαβ οὗ λέγειν, 
ἀναλέγεσθαι, ἐπιλέγεσθαι, ταθδῃ ἴο γεαά 

0 οη6᾽8 867. ρετιιδ86. 
21. Το μνᾶ νὰϑ8 δρουΐῦ 18, Ρυΐ 

16 Ῥυχομαβίηρ ΡΟΥΟΙ ΟὗὨἨ ΤΠΟΠΘΥ τΥ88 

ΤΟ ρτθδίου {πδὴῃ ἰὖ 18 ΠΟΥ͂. 
22. τοῦ: ῶῶγ ωἱαί. ΟΥ̓ 581]. ---Ο τί: 

οορῃδίθ 8066., {Π6 οχίθτμδὶ ΟὉ]. αὐταῖς 
Ῥοΐπρ' απαογβίοο : τυλαέ τι86 αἰαὶ 1 πιαζε 

07 ἱΐόπι, ἤοιυ αϊὰ 1 8ρεπα ἑλθηι. 170) 6Π|. 
ΡΆλιῖϊ, 1. 88: ἃ μὲν οὖν χρήσεται καὶ 
πότε τῇ δυνάμει κτέ. Κα. 3 γ. 40, ὅ, 9. 

εἰς τί, ζ0Υ τυϊαΐ, ταῖὶσῦ παν θθθη πθά. 
ΟΥ Ὥρκξιμι. 7 ̓πιοίδι. 4, ἀναγκαῖον δοκεῖ 
διηγήσασθαι τά τε ὀφειλόμενα καὶ εἰς ὅ 
τι ἕκαστον αὐτῶν κατεχρήσατο. οἱ γὰρ 
τραπεζῖται εἰώθασιν ὑπομνήματα γράφε- 

σθαι ὧν τε διδόασι χρημάτων καὶ εἰς 
ὅ τι. 

23. ὅτ᾽: 866 οπ 7. --- κοππατίαν: 
ῬΙοοάρα ΠοΙβοβ τ Ὀγαπᾶθα οἡ {Π6 
ΒδΌΠΟΙ Ὑἱἢ ζορρα (Φ), γἤθποο κοπ- 
πατίας (κοππαφόρος, 1λιο. 7]παοεί. 8), ΟΥ 
νἹ ἢ 8απ (βαπιρῖ, 2), ὙΠΘ ΠΟΘ σαμφόρας 
(122). --- οἴμοι τάλας : 41 Ποτρ ἢ οἴμοι 
(ὥμοι) ἰβΒ Το οἵ (ὥ) μοι, ἃπ δα]. 
αἰϊομαϊηρ ἰῷ δηᾶ σχοΐοστίηρ ἴὸ 16 
ΒΡΘΆΚΟΥΙ 8 Ῥαΐ ἴῃ {πΠ6 ποῦ. Τὴ6 ἀ68- 
ἱσπιαίΐοπ οὗ {π6 Ρϑύβοῃ δαάἀγοββϑα, οὗ 

ΘΟΟΌΓΒΘ, ΠΠΔΥ 6 ἴῃ {πὸ νοοῦ.; θὰΐ ἴἴ 

1ἴπ6 5686 τϑαυΐγοβ, ἰὸ 8 Ῥὰξ ἴῃ {πὸ 
οδ 58] σκοη. ΥΥ̓͂Ο Ββοιηρίϊπιθ5 πὰ θυθὴ 

οἴμοι. ἐγώ. 
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εἴθ᾽ ἐξεκόπην πρότερον τὸν ὀφθαλμὸν λίθῳ. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

25 Φίλων, ἀδικεῖς. 
» Ν Ὺὰ ᾽ 

ἔλαυνε τὸν σαυτοῦ δρόμον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ὅν .5, ἐν ᾿, Ν Ν ν ν ΒΌΨν ’ 
τοῦτ ἐστί τουτὶ τὸ κακόν, ὁ μ᾽ ἀπολώλεκεν" 
5 ΄ Ν Ν , ε Ψ 

ὀνειροπολεῖ γὰρ καὶ καθεύδων ἱππικήν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

’ὔ ’ ἊΝ ἐΝ .Ν ’ὔὕ 

πόσους δρόμους ἐλᾷ τὰ πολεμιστήρια; 

24. ἐξεκόπην : ἃ ῬΙΑΥ ὍΡΟΙ κοππα- 
τίας. ---- πρότερον : 800π67, θα {π6 δα- 
αἰ οπ8] ποίϊοῃ οὗ γαΐδεν.---- ὀφθαλμόν : 
ἔοΥ {πΠ6 866. νι ἢ {Π6 Ρᾶ888., 866 Π. 
1248; α. 197,1, ν. 2. ΘΙ] ]Υ Αυ. 

942, πῶς κλαύσει γὰρ ἢν ἅπαξ γε 
τὠφθαλμὼ ᾿κκοπῇς; 

25. Ῥμιαϊρρίάθβ, ἀγθδιηΐηρ, δἅ- 
ἄγθββοβ ἃ οοιηρδηΐοῃ ; 7 λαὐ 5 πηγαϊν; 
Κορ ἰοὸ γψοι οὖπ ἰγαοΐ. --- ἔλαυνε 
δρόμον: |{κ6 ὁδὸν πορεύεσθαι. Τί ἴῃ 
[Π656 ΘΧΡΥΙΘΒΒΙΟΠΒ, δρόμον τηθαηΐ ἃ Υ866 
ὉΠ ὁδόν ἃ ἸοῦΤΠΘΥ, {π6 800. σοῦ]α 
ΡῈ ῬΌΓΟΙΥ οορηῃδίθ; 8Δη6α Ὁ την ὈΘ 

{πα΄ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ ΒΌΘΠ 848 ἴΠ656 Ξ,ΘΥ 
ουῦ οὗ [Π6 Ῥυγο οορῃδίθ οομβδύ. 850 

γγ6 ἢᾶγθ ὑγρὰ κέλευθα πλεῖν (Ηοπη.), 
ἴΠ6η πλεῖν οἴνοπα πόντον, Δ ἢΠΑΠΥ 

ἴῃ Ῥ͵ΓΌΒΘ, πλεῖν θάλασσαν. ὅὃ0 ἴῃ Ἐπηρ. 
δα {μ6 86α, τυαῖϊξ {6 εἰγοθίβ. Ἰπ ΔῸΥ 
6886, 1 15 ῬοίίοΙ ποῦ ἴο Δβϑι1η6 {Π6 

611108515 οὗ ἃ Ῥγϑρ., θαΐ ἰο δοοορύ {Π6 
ΟΟηΒῖ. ἃ8 8ὴ Θχίθηβίοη οὐ {πΠ6 οορ- 

δίθ 007]., {πο}. Ῥυδοίϊοδ]]ν [η6 νΟΥῸ 
88 ὈΘΟΟΠῚΘ ἰγᾶη8. ὅ66 Κα. 5 γν. 46, 
6, 2. 

206. τοῦτ᾽ ἐστὶ τουτί: ΙΠΟΥ6 ἔγθα. 
τοῦτ᾽ (ἔστ᾽) ἐκεῖνο, ἰδέ ἐξ 18, 7ιι8ὲ α8 ἴ 
οἱ γοι. ἍΟΥΥ ΟΟΙΏΙΠΟΝ ἷπ ΑΤ. δ πᾶ 
ποῦ ΠΚηονῃ ἴῃ ἰσαροᾶγ. ΟἿ 1062; 

αη. 818, 1942. Αυ. 884. Ἐὰν. Πεὶί. 
622: τοῦτ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖνο. «πδῦ |Κ6 οὖν 
ῬΡάᾶββαρθ, α;, θ4, τοῦτ᾽ ἐστὶ τουτὶ τὸ 
κακὸν αὔθ᾽ οὑγὼ ᾽'λεγον. τουτί ἰηδίοδα 
οἵ ἐκεῖνο 15 ΘΙ: ον θα Ῥϑοϑιβο οὗ {ῃ8 
ἀοἤηϊηρ 16]. οἰδβθ ΒΟ [}Ο]]ΟννΒ. 

366 Κα. ϑργυ. 81, 7, 11; 2)ϊαί. 51, 1,6. 

27. καί: 1.6. ποῦ ΟὨΪΥ ΠΘη ἀγα 6 
ἄο685 Π6 σοῃβίϑῃηθν {Π1ΠΚ οὗ Πουβϑιηϑῃ- 
5η10, Ὀαΐ δυθη τυῆθη αδἴθορ δ αγδαηιδ 
97 τ. ΤΠ ἀγρδιηΐηρ, οὗ οουΓΒθ, 18 
ΤηΘη ]ΟΠΘα 845 ἃ Ῥ͵οοῖ οἵ ἢῖ8 θῃτγο 
ἀονοίϊοη τὸ Ὁ θη ἀνγακθ. ΤΠΘΓΟ 
ΪΒ ποῦ {π6 5])ρῃίθδὺ ργυτουμαᾶ ἴοὸυ 

το͵]θούϊηρ ἴῃ6 νϑῦβθ, ἃ8 Ηρυνσάρθῃ 
ῬΓΟΡΟΒΘ6Β.. 

28. ἐλᾷ: 501ὴη6 ῬΥΌΡΟΒΘ ἐλᾷς. Κοοκ 
ππαογβίδηαβ Φίλων ἴο Ὀ6 {ῃμ6 500]. 
Δα τὰ πολεμιστήρια (8ς. ἀγωνίσματα, 

Χοη. Πιίρρατεῖι. 3. 8) [6 οορπδία ΟΡ]. 
γε τηδύ, πουγθυοσ, [8 Κα τὰ πολεμιστή- 
ρια (8.. ἅρματα, Χοη. Ογν. νἱ. τ. 29; 
Ηδΐῦ. ν. 113. 7) 88 1π6 β0}]., ἐποὰρ}} 
ἴῃ {π6 Ῥὰῃ ἷπ ἴπ6 ποχῦ υϑῦβ8 ἐλαύνεις 
85 ἃ ῬΘΥΒΟΠΔ] 51]. --- πολεμιστήρια : 
Ῥμοίβ, πολεμιστὴς ἵππος οὐχ ὡς ἄν τις 

οἰηθείη ὅ εἰς τοὺς πολέμους ἐπιτήδειος, 
ἀλλ᾽ ὁ ἐν τοῖς ἀγῶσι σχῆμα φέρων 
ὡς εἰς πόλεμον εὐτρεπισμένος " ἦν γὰρ 
τοιοῦτον ἂἄγώνισμα. 



ΤΗΝ ΟἸΟΌΘ 5. δῦ 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἐμὲ μὲν σὺ πολλοὺς τὸν πατέρ᾽ ἐλαύνεις δρόμους. 
Ν Δ ’ κι Ν 80 ἀτὰρ τί χρέος ἔβα με μετὰ τὸν Πασίαν; 

τρεῖ ᾿ διφρί ὶ ᾿ν ᾿Αμυνί ρεῖς μναῖ διφρίσκου καὶ τροχοῖν ᾿Αμυνίᾳ. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ΕἾ Ων σ 3 ΄ὕ » 
απαγξε ΤΟΙ πΊΟν ἐξαλίσας οἴκαδε. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἀλλ᾽, ὦ μέλ᾽, ἐξήλικας ἐμέ γ᾽ ἐκ τῶν ἐμῶν, 
ν Ἁ ’, Ξ» Υ ͵,ὕ ὅτε καὶ δίκας ὦφληκα χάτεροι τόκου 

᾿ 36 ἐνεχυράσεσθαί φασιν. 

! ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

5 ,ὔ ἥ"᾿ ,ὕ, 
ἐτεον, ὦ πάτερ, 

τί δυσκολαίνεις καὶ στρέφει τὴν νύχθ᾽ ὅλην; 

29. μέν : Βοιηονῃαὺ δαἀγογβαῖϊνο; 
μὲν οὖν τηϊρῦ Πᾶνα ὈΘΘη τπι564. 

80. ἔβα: ἰῃ6 ΤΟΥ. ἔοσγπη, 18 οιη- 
ῬΙογοᾶ Ῥθοδῦβα {πΠ6 χρυ βΒίο ἢ 15 ἃ 
ῬΑΓΟΟῪ οἡ ἃ ἰγγις Ῥαββᾶρθ ἴῃ ἃ ᾿οβί 
ῬΪὰν οὗ Επτ.: τί χρέος ἔβα δῶμα; 
ισδαὶ οαἰαγεῖίῃ δε οὶ! ἐδ ἢοιιϑοῦῷ ΤἼΘ 
σοΟΙΠ ΘΔ Τηᾶκοβ {Π18 τ] Οα]οῖ8. ὈΥ 

πἰβίηρ χρέος ἴῃ 18 ΟΥΠΘΟΙ 56η86, αἰοδί. 
ΤΠ6 οοπδβί. οὗ βαίνω ψῖ1 {Π6 8οο. 
(Επ:. ΠΠιρρ. 1571, ὀδύνα μ᾽ ὀδύνα βαίνει) 
18 ποῦ Ῥϑου γ ἰο ἘΣ Γ. - Ῥαβῖαβ ἃ πα 
ΑἸ ηΐαβ, ἼΠῸ 816 845 Ποιί(ίοιιβ ἃ8 

Βίσορβίαθβ πα ῬΒΙαΙΡΡΙ 68, ἈΡΡΘαΓ 
Ἰαΐον ἴῃ {πΠ6 Ὁ]Αν. 

31. διφρίσκου : ἃ 5Π18}} ὑνγο- ὙΠ 6] 6 α 
οΒασῖοῦ ἴου σαοίπρ, ΡτΟΡ. δου πϑα νυ 10} 
ἸΝΟΥΥ, ΟΟΡΡΘΟΓ, βι νου, εἰς. ΤηΘ Ῥυῖοο, 
αὖ Ἰοαβί, νου ἱπΡῚΥ ΘΟΠΒΙἀΘΓΆΌ]6 
ΟΥ̓Δ] ΘΔ ΊΟΗ.. ---- τροχοῖν : ῬΓΟΡ. ἴο 
θῸ υπάογβίοοα 848 Ῥοϊοηρσίηρ το {Π6 
οΒασιοῦ. 

392, ΑΥ̓Τοῦ {Π6 τᾶθθ ἰβ θηθα ἴῃ {ΠῸ 

΄“ 

ἄγϑαμπι, ῬΠΗαΙρρΙἄθβ οὐθυβ Πὶβ ἱππο- 
κόμος ἴο σῖνο Πἰ8Β ΠΟΥΙΒ6 ἃ ΤῸ]] ἴῃ {Π6 
56 Πα ἀηα Ἰοδα Ηΐτη ποῖπθ. ΤῊΘ ασθοκβ 
84 5ΡΘοΪ4] Ρ]δ068, ο41164 ἀλινδῆθραι ΟΥ̓ 

ἐξαλῖστραι, ἴογ ΠΟΙΒ6Β ἴο ΤῸ]] οη. (δ 
Χρη. Οεο. τι. 18, ὃ παῖς ἐξαλίσας τὸν 
ἵππον οἴκαδε ἀπάγει. 

33, ὦ μέλε: ΤΑΤ]Π1ᾶτ ἀαἀτοββ, οὔΐθη 
ὙΠ ο]οπηθηῦ οὐ σοηβασο. (ἷ ὦ δαι- 
μόνιε, 58. --- ἐξήλικας : ΔποίΠ. Ὑ ΡΪΔΥ 
ὍΡΟΝ νογᾶβ. Ηρτγο ἐξαλίνδειν μὰ 8. [Π6 
Β6Πη86 οὗ ΘΥΟΙΎΥΘΙΘ 88 ἴῃ ὅθη, Δ ρίβι. 
74,8, Ῥοπὶβ ουοϊαΐὶ. ὙΠῸ νογαβ 

ἐλᾷ (28) ἀπά ἐξαλίσας (32) ΤΟΙ ᾿πίΓο- 
ἀυοοᾶ ΡΥ {π6 ρΡορῦ πΊΘΓΟΙΥ ἴὸγ {πὸ 
ῬύγρΡοΒβο οἵ ρΡαπηΐηρ ΡΟΝ ἔπθι. “15 

ΠΑΡ βοιηοίϊπηθβ Ὀοίγαγοα ἶπὶ ἰηΐο 

ξογοθα πα ππηδίαγα} ΓΌΓΉΒ. 
34. τόκου ἐνεχυράσεσθαι : οααῖν. ἴὸ 

ἐνέχυρα λήψεσθαι τοῦ τόκου. 

35. ἐτεόν: ᾿ιβοὰ Ὀγ Αὐ΄ ἴῃ 4 δε 8 
ΟἾΪγ. [0 βθθπὶβ ἴὸ 6 ἃ ρμοὺ νογά 
τ Ῥπιαϊρρίάοβ. Οὐ 93, 820. 



δ6 ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΈΝ, 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

δάκνει μέ τις δήμαρχος ἐκ τῶν στρωμάτων. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

» ἥ᾿ , Ά. ΄ ἔασον, ὦ δαιμόνιε, καταδαρθεῖν τί με. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

σὺ δ᾽ οὖν κάθευδε: τὰ δὲ χρέα ταῦτ᾽ ἴσθ᾽ ὅτι 
40 εἰς τὴν κεφαλὴν ἅπαντα τὴν σὴν τρέψεται. 

φεῦ. 

εἴθ᾽ ὥφελ᾽ ἡ προμνήστρι᾽ ἀπολέσθαι κακῶς, 
ἥτις με γῆμ᾽ ἐπῆρε τὴν σὴν μητέρα" 

ἐμοὶ γὰρ ἦν ἄγροικος ἤδιστος βίος, 
εὐρωτιῶν, ἀκόρητος, εἰκῆ “κείμενος, 

45 βρύων μελίτταις καὶ προβάτοις καὶ στεμφύλοις. 
᾿», 3. τἷν ’ Ὰ ᾽’ 

ἔπειτ ἐγημα Μεγακλέους τοῦ Μεγακλέους 

97. τὶς δήμαρχος: νὰ οχροοῦ ἤεα 
ΟΥ δι, ἤΘΠῸ6 τὶς ὙὙΠ10) 18. πι864 ἴῃ 
Βροδκίηρ οὗ {πϊηρβ οὗ ὑν ΒΟ ΙΠΟΓΘ 

{πη ΟΠ6 οχἰβίβ, ΏΘΥΘα5. ΘΟ ἢ αρθηηθ 

Πδα Ῥαΐῦ ομ6 ἀοιηασοῃ. Τηδῦ {115 ΟΠ- 
ΟΘΥ οοὐἹα μᾶνο δηγίῃΐϊηρ ἴο ἄο ψ ἢ 
οΟἸ]οοίηρ ἰπίοσοδῦ οἢ ῥχϊναΐο ἀθοΐβ 
Τοδίβ ΒΟΪΘΙΥ Οἢ {ῃ6 δΔυίπῃουιν οὗ ἃ 

Ξ6Π0]. οἡ {Π18 γϑῦβθ. 10 νγὰβ ῖ8β ἀπίν 

ἴ0 Δ558688 ΓΟῸΔᾺ] οβίαία δῃηᾶ ἴο οοἸ]]θοῦ 
ἴα ΧΘΒ; 8Π64 ῬΟΒΒΙΌΙΥ 10 15 {Π6 ΘΧΟΥΟΙΒ6 
ΟΥ̓ {15 Τὰπούίοη {παῦ Θἰγορβίαθβ 15 

ΓΟΡΥΓΘΒΘηϊΘα 848 ἀγοδαϊηρ. --- ἐκ τῶν 
στρωμάτων: (115. ἄοο8Β ποὺ 4πᾶ]1ν 
δήμαρχος, Ῥὰΐ ἀοποίοβ {πΠ6 τϑβϑαὺ οἵ 
δάκνει. 

41. προμνήστρια: {1Π6 ῬὈιιβίηθ6 585 οὗἉ 
τηδίοῃ-τη Δ Κίηρ νγᾶ8 ΤΟΥ βυβίθῃγαίο 
αὖ ΑἸΠ6Π5 {Πδη 10 15 ψΠῈῊ α8. ΑΒ ἴΌ 
νγα 8 Οὐΐθη οΥΥΪΘα οη ᾿π σΟΙΤΉ0 ὙΠ 
προαγωγεία, ἰῇ οἄτηθ ἰηΐίο αδγοραίο. 

(" ῬΙαῖ. Τλεαεῖ. 150 ᾧ. Νὸ τηᾶ86. ἔΟΥΤΩ 

ΘΟΥΤΟΒΡΟΠαηρ ἴο προμνήστρια ΟΟΟΌΥΒ 
ἴῃ Ο14.55108] ασθοῖ. 

42. ἥτις : ἀ6ἤπ6β δηᾶ δὖ {Π6 βϑηηθ 
Ὁ Πη6 15 ο4158]. ΤῊΘ ΟΔ1158] τι586 ΡΥΟΥΒ 

οαὖ οὗ {π6 αυαδ!αύϊγο. 866 Κτ. 3} γ. 
δ: 8, 2: 

44, {Π. ΤΏΘ56. ὙΘΥΒΟΒ βθϑῖὴὰ ἴο Ὀ6 
ΔαΘΥΘΒΒΘα ἴο {Π6 βρθοίαίουβ, 88 ἴῃ ἃ 

Ῥᾶγδθα 515. (ὅΞὅ66 οἡ ὅ10 )] Οὗ Αυ. 
90 ΕἾ, ψΠοσο {ΠπΠ6 βρθοίαϊουβ ἅτ δᾶ- 
ἀγοββϑα αἰγθοῦν : ὦνδρες οἱ παρόντες ἐν 
λόγῳ. Οὗ 1102 ὉΠ. 

4606. Ηδὸ πορ]φοίρα [Π6 οἹα τα]6: τὴν 
κατὰ σαυτὸν ἔλα, ΟΥ̓ ἃ8. ΛΟΒΟΙ. (γοηι. 
890) Πὰ8 1ΐ, τὸ κηδεῦσαι (1000) καθ᾽ ἑαυτὸν 
ἀριστεύει μακρῷ. --- Μεγακλέους : {ΠπῸ 
ποῖη. σου] Ὅ6 Μεγακλέης ὃ Μεγα- 
κλέους“ (86. υἱόδ). ΜΘρΆΟ]68, Β01-1η-1δν 
οὗ [πΠ6 5΄᾽ογοηΐδη ὑγγαηῦ ΟἸΒΌΠΘΠ65 
(Ηαι. νἱ. 130), μδᾷ ὕνγο 80η8, {π6 ἴδ- 
ΤΟΙ 15. Ἰανν- ον ΟἸἸβύπθηοβ δηαᾶ ΗἰΙΡ- 
Ροογαίοβ. 801} οὗ {Ππ656 ἴῃ ὕπτη μδά 
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ἀδελφιδῆν ἄγροικος ὧν ἐξ ἄστεος, 
σεμνήν, τρυφῶσαν, ἐγκεκοισυρωμένην. 

ταύτην ὅτ᾽ ἐγάμουν, συγκατεκλινόμην ἐγώ, 

50 ὄζων τρυγός, τρασιᾶς, ἐρίων περιουσίας" 

ἡ δ᾽ αὖ μύρου, κρόκου, καταγλωττισμάτων, 

δαπάνης, λαφυγμοῦ, Κωλιάδος, Γενετυλλίδος. 

οὐ μὴν ἐρῶ γ᾽ ὡς ἀργὸς ἦν, ἀλλ᾽ ἐσπάθα.. 
μι“ ἧς δ᾽ - ἣν ἐν 9 9 ’, ὃ Ν δὲ 
έγω αν αὐυτῃ οιματιον ειἰκνυς τοοι 

Ὁ 
ΘΕΡΑΠΩ͂Ν. 

" τὺ" ᾿ » Ἂν τ κ ΄ 
ἔλαιον ἡμῖν οὐκ ἐνεστ ἐν τῳ λύχνῳ. 

ἑ [ 

ἃ Β80η πϑιηθα Μορϑοῖθβ. ΟΠ ΟΥ {Π6 

Ομ οὐ {ἴποβθ νγὰβ {πΠ6 δίπουν οὗ 
{6 Μορδο]οβ ΠΟ νγὰ8 {Π6 ἀπΟῸ]6 οὗ 
1π6 υἱΐο οἵ ϑίγορβίδαθβ. ὍΠ6 τοὶδ- 
ἘΠ ΟΠΒΠΙΡ 15 ᾿ηγθηΐθα 80 ἃ5 ἴο σῖίνο {Π6 
το {ῃ6 ΔΡΡοάσδποθ οὗ στϑαΐ Π0Ὀ1}- 
1, 8η οἴοῦ ϑηπαπορα ὈΥ {Π6 στθρο- 

ἰπΠ]οηβ. ΤῸ τοαποραᾶ οἰτουτηβίδηοοβ 
Οὗ {π6 ἔδπ!ν (5866. οἡ 815, ἀπά εὐ 
Αεἰι. 614) νου δοοουμπΐ ΤῸ ΠΟΙ 
ΤΠ ΥΤΥ Πρ ἃ ρΡοαβαπί. 

48. ἐγκεκοισυρωμένην : ΘΟΠΪο ὙΟΓΩ͂, 
Οὐοβητὶ ει, τααᾶθ ἔτγοπι Κοισύρα, 10 
15 Τηθ ποθ ΒΟΙ ΘΕ Πη65 ἃ8 {Π6 το οὗ 
ΑἸΟΙΏΔΘΟΙ, βοτηθίϊηρβ οὗ Ῥὶβιβίγαταβ. 

56 νγὰβ ἃ Ὠδυρην γοτηδη ἔσγοιη Ετο- 
τα. ϑόπιθ {πῖπκ {ποτ γοσο ὕνο οὗ 
16 58 Π1Ὶ6 ΠΔΙΠηΘ. 

80. τρασιάς: Ε. Μ. 7604, 25, παρὰ 

τὸ τέρσω (ἄτῃ, ἔΟΥ̓ΤΘῸ ἴῸΓ [0786 0) 
τερσιά καὶ ταρσιά παρὰ Σιμωνίδῃ καὶ 
καθ᾽ ὑπέρθεσιν τρασιά. 'ΤἼὴΘ ϑ'δηβουιζ 
τοοῖ, ὙΠ σγόοοδϑ]ϊο στ, ἱπαϊοαΐθβ {πδᾶΐ 

“ΠἘρ, ἂρ, ἃΠα ρα ΟΥΟ ἀθυθὶορθα ἔτγοτῃ 
ο ἃ ΥΟΥΘ] ρ ἴῃ {πῸ Ῥγοθίμηϊο ρΡουοά. --- 
ΤῊΘ ογα Τηθ8 8 ογαΐο, ΘΒΡΘΟΙΆΠν ΤῸΓ 
ἀγγίηρ ἢρβ οθ. ῬΟ]]. (νἱῖ. 144) 5ὲν8 
παῦ Ὁ αἰδὸ ἀρποίρα {πῸὸ ἀτγῖθα ἢρβ 

{πο βονθ5, ἃ τηθϑηΐηρ ΠΟ ἢ πγου]Ἱα 
Βα10ὺ Ὀοίίου ΠΟΙ. -- περιονσίας : ἃ ΘΟΤη- 
τηᾶ τηϊσῃύ θ6 φῬ]αοθα Ὀοΐοσθ {Π15 νγοσά. 
ΟΟΙΏΡΆΙΓΟ δαπάνης, 92. 

δ2. Κωλιάδος, Γενετυλλίδος : ΠΕΤΠ65 
οὗ Αγφῃητγοάϊίθ, {π6 ΤΟΥΤΠΘΥ ἔτσομη {Π6 
Αἰ φῬχγοϊηοηΐοτυυ οὗ {Π6 58Π16 ΠΕ ΠΊΘ, 
{π6 Ἰαύου ΤΟΙ ΠΟΙ ΒΌΡΘΥΥ ΒΟ οὗ 

ΟὨ]Πα-στῃ. ὙΠῸ ἰοιρ]οβ οὗ Αρῆτο- 

αἴῖθ ΟΟ]185 πα Αρμγοαϊίο ἀθποίν 15, 
88 Ὑ611 45 {πε οὗ Ῥδη, ὑγοσθ οἵζθη 

5664 Ὅν {Π6 ΟΙΠΘΗ ἃ8 ῬΙ8068 [ῸΓ 88- 

ΒΘ] ησ. (ΟἿ 1.χ8. 2. 
δ8. ἐσπάθα: 516 τοοῦο, ---- ἃ ῬῸΠ, ἃ8 

1Π6 ΟΣ ΒΟΙ Θ ἸΠη68 νγὰ8 π5θα ἢρτγὰ- 

ἔἰνθὶν οὐ δῳφιαπαϊοσίηφ. ὌΪΡΗ1. 49. 
21, μειράκιον ἐρῶν τὰ πατρῷα βρύκει 

καὶ σπαθᾷ. 
δ4. ἄν : ἰτοαυρηίαςινο, ΠΔΌΙᾺ] ; 

π50 4 τὶ 16. ΔΟΥ. ΟΥ πηρΐ. ἱπαϊο, τὸ 
ἱπαϊοαίθ ἐπαΐ βοιηθίμίηρ τἰϑεα ἐο λαρ- 
Ῥέη ΜΉΘΠΘΥΘΙ {ποῦ νγἃ8 ΘΟ βίοη. 

Οομρατο Ἐπρ. τσοι. ὅθε Κα. ὅν. 
δ8, 10, 8; ΟΜΤ. 80, 2; Η. 88δ; 6. 
206. ---- τοδί: ἐπὶ λεγε, τ ἴ[Ὡ 6. ὁπ ἢθ 

μπᾶ οη. ' 
δῦ. πρόφασιν: ΚΟΟΚ ΤΟΠΘΓΒ ἀ8 ἃ 

Ργου (ΒΝ 618), πὰ οἰΐθβ πὰς. ἱ 

δδ πρόφασιν ἔφασκον: ὦ γύναι, λίαν σπαθᾷς. 



8 ΑΠΙΒΤΟΡΗΛΑΝΈΕΝ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
μὰ Ἕ , Ν ΄ ς Ἅ οἴμοι" τί γάρ μοι τὸν πότην ἧπτες λύχνον; 

δεῦρ᾽ ἔλθ᾽, ἵνα κλάῃς. 

ΘΕΡΑΠΩ͂Ν. 
Ἂ ’ὔ’ “ 2 

διὰ τί δῆτα κλαύσομαι; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. ὶ Ε 

ὅτι τῶν παχειῶν ἐνετίθεις θρυαλλίδων. ---- ἡ, ὁσῇ , γῶν ἦν 9 “Ί: 
Ν “2 “(0 φι 9». 2 εν ε ᾽᾿ 60 μετὰ ταῦθ᾽, ὅπως νῷν ἐγένεθ᾽ υἱὸς οὑτοσί, 

ἐμοί τε δὴ καὶ τῇ γυναικὶ τἀγαθῇ, 
᾿ 5 Ψ Ν, 3 ΄“ 3 Ψ περὶ τοὐνόματος δὴ ᾿᾽ντεῦθεν ἐλοιδορούμεθα" 

ἡ μὲν γὰρ ἵππον προσετίθει πρὸς τοὔνομα, νυνί, ον 

Ξάνθιππον, ἢ Χάριππον, ἣ Καλλιππίδην" 

“3. ἢν». τ. ὦ. δι; πὶ. 6.1 ΠΡ 688 
ΒΑΤΑΙΥ Θβίβ ὈΠ15} [πΠ6 τηθαηΐηρ. ΤΠΘ 

5141 ΤΟΠΘοΥηρ,, ργείοχί, ρτγείθηοο, 65- 
οἰι86 (1.6. ἴο φῬγθυθηΐ [Π6 βἰαϊοπηθηΐ 

λίαν σπαθᾷς ἴτοτη Ὀοίηρ ἴοο Ὀ4]α) 
ΒΘΘΠῚ5 ΔαΙΏ]551016. 

57. οἴμοι: ΠΕΙῸ, Δ ΘΧΡΓοββίοη οὗ 
νοχαίΐοῃ. [1}ἢ Ἄυ. 1051 ῬΙΠΟίΔΟΓΙΒ 

Ῥϑοομηΐηρ Θχαβροσαίθα θχο]δίτηβ οἴμοι 

κακοδαίμων, καὶ σὺ γὰρ ἐνταῦθ᾽ ἦσθ᾽ ἔτι; 

- πότην λύχνον : [115 ΒΘΘΙῚΒ ἰ0 ΠᾶγΘ 
ῬΘΘη 8 οχρύθββίοῃ οασσθηῦ ΔΠΊΟΙΡ 

{π6 Ῥθορὶϑ. ῬΙαῦ. ὕοπι. 193, φείδεσθε 

τοὐλαίου σφόδρ᾽ - ἐξ ἀγορᾶς δ᾽ ἐγὼ Ϊ ὠνή- 
σομαι στίλβην τιν᾽, ἥτις μὴ πότις. 

Ἡρτγοαϊδη 58 γ8, οἰνόφλυξ ὅ φιλοπότης" 
τὺ γὰρ πότης ἐπὶ λύχνου μᾶλλον. 511} 
πότης 15 οἴΐζοῃ πδρα οἵ ῬΘΥβΒΟηΒ, ἃπά 

γγὰἃ8 ῬΓΟΌΔΌΙΥ δὖ ἢγβύὺ ἰγαηβέοσσθα ἴοὸ 
Ἰατὴ}5 ἴῃ 768. 

59. θρυαλλίδων : ρΡατί. ΘΗ. 8ἃ5 ΟὈ]. 
ἩΗ. 786; 6. 170. ὙΠῸ οδή]θοίίου ἴο 

παχεῖαι θρυαλλίδες νγὰβ {πᾶὖ {Π0Υ τηδΔ6 
ἃ πότης λύχνος. ΑΔΙΗΔΙΟΡΟΙΒΙΥ [λι0. 
(ἰαἰ!. 29, διψῶσαν τὴν θρυαλλίδα, δῃηὰ 

71«. Τίηι. 14, διψαλέον θρυαλλίδιον. Ιη 

»- 

{π6886 ἰπβίδμοθβ, [Π86 ψἱοΚ νγὰ8 τἰϊγϑίῃ 
ἴοῪ ψῃύ οὗ οἹ]]. 

60. ϑίγορβίααθβ γΘΒΌ 68 5. ΠαΥΓα- 
{ϊγ6. --- ὅπως : Θααῖν. ἴο ἐπεί. Ο ΒοΡΙ. 
1γν. 917, ὅπω ς δ᾽ ἐτέλεσε τουτ᾽, ἐπενθο- 

ροῦσ᾽ ἄνω] καθέζετο, κτὲ. 

θ2. Οπ {16 ἰφῃῃ ἀΔΥ αἰΐοσ ἃ Ομ] 8 
ὈΙΓῸΏ, 5. ΠδΠ6 νγὰβ βρίνθη 1ύ. ΤΠ6 

ὨΔΙη6 νγὰβ Ὀοβίονθα ὈῪ ὕμ6 ζῖπΠου, 

ὙΠ οογίαϊη ΟΘΥΘΙΟΏΪΘ5. ἱπο] πα] ηρ ἃ 
ΒΔΟΙΙΗ͂ΟΟ δηα ἔραβύ, [π6 ΟῸ]6 βο]οιη- 

Ηἰΐν Ῥοίηῃρ δ] ἡ δεκάτη. Τὴ {ΠῸ 
Ῥγθδθηῦ Ἰηβίδημοθ 1[Π6 τηοΐμου ἀϑαγροά 
δαϊμουῖίγ. 866 οἡ Ἅυ. 494, 922. 

68. προσετίθει : οοηαίϊνο ἱπιρΐ,., ἑη- 
δἰϑίοα οη ααἀ αἴης. ὅθε Ἡ. 832; ἃ. 200, 
ν. ῶὥ. ΟΥ ἐτιθέμην θδ6. Τη ΟἿ [Π6 ΔοΥ. 
ἐθέμεθα ἀφποίοβ αὐξαϊηπμηθηΐ. 

θ4. Τῆς Αὐμϑηΐδῃ ΠΟΌ]6Β ἡγοΓ Τοπᾶ 
οὗ οοιηρουπα ΠδΠη65 ἔουπηθα Ὑ] 1 ἵπ- 
πος, ἃ8 Ἐάνθιππος, Ἱππόνικος, οἶο. Τῦ Ὑγὰ8 
ΟἸὐβίοΙΑΥΥ ἴο δὴ ἴΠ6 γβῦ Β0η αὐτου 
{Π6 {που 5 ΤἈύπου (ἴῃ θῦ πάππος 18 
{π6 Ῥίογηδὶ ρυδηδέαίμπον οὐ ῬΠΙαϊΡ- 
ῬΙά65), 50 {παῦ {π6 ὕνγο πᾶπηθ5. οἴνθῃ 
αἰλογηδίρα, ἃ5 Καλλίας, Ἱππόνικος, ἔ[ῃΠΘῃ 
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θ6 ἐγὼ δὲ τὸ τοῦ πάππου ᾽τιθέμην Φειδωνίδην. 
ν): »Ὦ κᾺ » Γ. ᾿ “ 

τέως μὲν οὖν ἐκρινόμεθ᾽ - εἶτα τῷ 
κοινῇ ξυνέβημεν, κἀθέμεθα Φειδιππίδην. 

“ ἈΝ εΝ ’ 5 5 ΞΖ 

τοῦτον τὸν υἱὸν λαμβάνουσ᾽ ἐκορίζετο:" 
ΤΡ ᾿ ΄, ΕἾ Ψ 3 Ὁ ᾿ Ν , 
ὅταν σὺ μέγας ὧν ἄρμ᾽ ἐλαύνῃς πρὸς πόλιν, 

10 ὥσπερ Μεγακλέης, ξυστίδ' ἔχων ---." 
λῳζζε ΟΣ. Ν ᾿ Ν “Ὃ 3 “ ͵ὕ 

ὅταν μὲν οὖν τὰς αἴγας ἐκ τοῦ φελλέως, 

ὥσπερ ὁ πατήρ σου, διφθέραν ἐνημμένος ---- 

Καλλίας ἀραΐῃ, εἰε. 
οἢ 46. 

605. Φειδωνίδην : {Π6 σταπαξαίοτ᾽ 
ΠΔΤΉΘ νγ88 ΤΘΆΠΥ Φείδων (154), θαὺ 1Π6 
ΠᾶΙη6 Θουθη οὗ {Π6 58Π16 Ῥθύβοῃ οἴΐθῃ 
γατϊοα θοΐνθοῃ {Π6 ΡΥ Πϊἶγα δπα {Π6 
Ῥδίγομυ μα ἔοστη, 848 Ἑξήκεστος δα 
᾿Ἐξηκεστίδης (Αυ. 11), Νικόμαχος δᾶ 
Νικομαχίδης (1.08. 80. 11), Λευκόλοφος 
Δα Λευκολοφίδης (αη. 1513), Αλέξαν- 
δρος ἃ Πα ᾿Αλεξανδρίδης, Κλέανδρος 8 πα 
Κλεανδρίδης, εἴε. 

66. ἐκρίνομεθα: τ΄Ὁ᾽6 σοοπίεπάεα, ---- ἃ, 
τηθϑηΐϊηρ ΤῸ ἴῃ Αἰ. Βαΐ οἱ Εύτγ. 
Μεά. 6090, ὡς οὐ κρινοῦμαι τῶνδέ σοι 
τὰ πλείονα (11 {ρα Ὁ, οοπέοβί). ΟἹ 
Εᾳ. 1288. ---τῷ χρόνῳ: αἱ ἰαξί. ἘῸΓ 
ΔΠΔΙΟΡΌΙΙΒ τ1ι5685, οὐ 805, 1243. 

69. ΤῊΘ βιυρρσβδβίοῃ οὗ {ῃ6 δροᾶ., 
“ΠΟΥ ἤπο ἰῦ ν1}1} Ῥ6,᾽ τηᾶγκβ ἴῃ {Π185 

ἰπβίαποθ {π6 ρὶαγίμ! Ἰαησιαρο ἢ 
ὙΠΟ {πΠῸ Ῥατθηΐβ Δ αγοββ {πον ΟΠ1]4. 

Τὺ τᾶν Ρο, μονγθυϑῖ, ὑπαῦ ϑίγορβί 68 
ΠΊΘΓΟΙΥ σῖνθβ 80 ΤΟ οὗ δῇ βϑηΐ. 

5. 8185 ΗΒ ῬΌΓΡΟΒΘ. 5'0ΠΊ6 οἰΐθ ἃ8 
ῬΆΓΆ]16] ἰηβίδηοοθβ εἴθε, εἰ γάρ, (Ὁ 51), 
ἴῃ ΥΪΒῃ65; θαΐ {Π15 15 αἰ σοῖς. ΑἹ] 

ΘΟΠΒΟΙΟΌΒΗΘ55 ΟὗὨ ἃ οοῃμᾶ. ο]θιηθηΐ ἴῃ 
εἴθε, εἰ γάρ, νγὰβ Ἰοδύ. Ιῃ ἵἔδοΐ, ΒοΙὴ6 
ΒοΙ]α {παῦ {π6 οοπᾶ. εἰ στϑὺ ουΐ οὗ {Π6 
ορί. εἰ. ΤῊ ταϊηδίοτσυ εἰ μή 1} ΒῈΡ- 
ῬΓΟΕΒοα δροᾶ. ΘΟΙΠ68 ΠΟΆΓΟΥ; Ὀὺπΐ ΟΥ̓ ἢ 
ἤΟΓΘ. {ΠΟΥ νγῶὰβ8 ῬΓΟΡ. ἃ {πγοαϊθηϊηρ 
ΒΘβιο] αἴ οη. --- πόλιν: 1.6. ἀκρόπολιν. 

ΟΥ̓ Αὐυὅ. 288. ὅ66 

͵ 

ΟΥ Ἐφ. 261, 1093; 1.γχ8. 481, τὴν 
πόλιν ἡμῶν ἀπεκλείσατε. Πασο. (11. 15. 
9, 6) σίνοβ {π6 ὀχρ] ηδίίοη:; τὸ δὲ πρὸ 
τούτου ἡ ἀκρόπολις ἣ νῦν οὖσα πό- 

λις ἣν καὶ τὸ ὑπ᾽ αὐτὴν πρὸς νότον 

μάλιστα τετραμμένον. .. . καλεῖται δὲ 
διὰ τὴν παλαιὰν ταύτῃ κατοίκησιν καὶ 

ἡ ἀκρόπολις μέχρι τοῦδε ἔτι ὑπ᾽ ᾿Αθη- 

ναίων πόλις. ὅῬϑ᾿ΙΤ ΠΥ {Π6 οἱ Ρατί 
οὗ Τιοπᾶοῃ 15 οα]Ἱοα 76 ΟἸίψ. “ῊΘ 
ΠΆΡΡΥ πηοίμο᾽ ἱπηαρῖη08. ΘΙ 80}, ἃ5 

σνἱοΐου αὖ {π6 Ῥδῃδίμοηδθα, στ αϊηρ ἴῃ 

ἃ Θπασῖοῦ ἀρ ἴο {π6 ΔΟΓΟΡοΟΪ 8. 
70. Μεγακλέης : ἀοτγνοα ἔτουη μεγα- 

κλεής ὈΥ βῃιπηρ {πΠ6 δοοθηῦ. ΑΥ. 

ΠΟΥΘΙ οοη γαοῖβ ΘΟ ΡΟΙ Πα ΠΆΤΠ65 6 ηδ- 
ἵηρ ἴῃ -κλέης ὙΠΟῚ {Π6 Τοῦτ 50]. 
ἔτοτῃ {Ππ6 δϑηᾷ 15 Βποσί, Ὀτὺ ΔἸ  γ 5 Θ0Π- 
ἰγαοίβ 6 {Π15 50]. 15. Ἰοηρ, ἃ8 Ἧρα- 
κλῆς, Θεμιστοκλῆς. ---- ξυστίδα : ΒΟΙΠΘ 
βοΐ οὗ βρη] τοῦθ, γοσ ὈΥ͂ ΠΠΘῊ 
Δ Πα ΌΥ ΟΙΏΘΗ. --- ἔφην : τοοπίεἰ βαγ. 

71. μὲν οὖν : ΘΙΠΡΙοΟΥΘα γοῦν οἴξζθη 
ἰπ οὈ͵θοίίηρ ἴο ἃ βίατοπηθηΐ πὲ τηδάο, 
παρ ταῖμου. ὅθε Κὺ. ϑργυ. 64, ὅ, 4. 

--- τὰς αἶγας : 5ς. ἐλαύνῃς (09). --- φελ- 

λέως : 5 ἃ ΘσΟΙΏΠΊΟΙΣ ΠΟ, ἀεί σηα ἴῃ’ 
ΔΗΥ͂ τυρσροα 111-51 46 τυ ἃ {Πῖῃ οοΥ- 
οὐΐπρ οὗ ϑαγί!, ἃ βογί οὗ ρίδοθ νγ6]}} 
βιιϊ ρα ἴοΥ σοαίβ. ΗδΥρ., τὰ πετρώδη καὶ 
αἰγίβοτα χωρία φελλέας ἐκάλουν. ΤΗδυ 

10 ἰΒ ποὺ {πῸ πᾶπιὶὸ οὗ Δ ΠΥ ῬΑΓΓΪΟΌΪΕΓ 
πιοππίαϊη ἴῃ Ασα 15 Βονγα ὈΚ ἃ ΟΟΠη- 
Ῥαγίβοῃ οὗ 8ἃ}1} {Π6 βθϑιηϊηρ ἢ 5 ΊΟἢ8 

’ὔ 

ονῳ “«΄ . 

ἐγὼ δ᾽ ἔφην" ᾿- 
ΝΑ 

39 (ἐ Ὁ τ} 
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ἀλλ᾽ οὐκ ἐπίθετο τοῖς ἐμοῖς οὐδὲν λόγοις, 
φ 3 ἊΨ ’ ’ὔ ΄“΄“"Ἅ 7, 

ἀλλ᾽ ἵππερόν μου κατέχεεν τῶν χρημάτων. 

ἴδ νῦν οὖν ὅλην τὴν νύκτα φροντίζων ὁδοῦ 
μίαν εὗρον ἀτραπὸν δαιμονίως ὑπερφυᾶ, 
ἃ Δ 3 ὔ ’, θ ́ 
ἣν ἣν ἀναπείσω τουτονι, σωθϑησομαι. 

ἀλλ᾽ ἐξεγεῖραι πρῶτον αὐτὸν βούλομαι. 
“-ὄ ». 5.τ ν 3 9: κἂ, 9 ’ὔ ΄“ 

πῶς δῆτ᾽ ἂν ἥδιστ᾽ αὐτὸν ἐπεγείραιμι; πώς; 
80 Φειδιππίδη, Φειδιππίδιον. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

᾽ὔ “" ’ 

τι, ὦ πάτερ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

΄ Ν Ν ᾿ Ν Ν ,ὕ 
κυσον με Και Τὴν χέειρα δὸς ΤῊΡ δεξιάν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 
5 ’ὔὕ ’ὔ; ᾿»» 

ἰδού. τί ἔστιν; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

εἰπέ μοι, φιλεῖς ἐμέ; 

ἴο 5100} ἃ τηοτηΐαϊη, συ ο ἢ σνου]α 1ο- 

οδΐθ ἰὖ ἴῃ νδυύϊοιβ ρᾶγίβ οἵ Π6 οοπῃη- 
{γγ. » 

73. ἐπίθετο: [Π6 8Δ0Υ. ἀοποίθβ {πῸ 
τοβα!ῦ (607), ἐλ6 σπαὶ 077 {{6 πιαίίεγ' τυα8 
ἐμαὶ ἢ αἰαὶ ποὲ μεαγζοθη. "ΓΠΘ ἰτηρΐ. 
γγΟ] ἃ τηθϑῃ “6 τοομΐα ποῦ Πρατκοη.᾽ 
--- κατέχεεν: ς΄, Κε8Ρ. 1. ῬΙαῦ. ἤεσο. 
800 4, ἐνίοτε πᾶσαν βλασφημίαν τῶν 

ἱερῶν καταχέουσιν. 
74. ἵππερον : ̓οτϑβε-οοπιρίαἴηΐ, ἃ, ΘΟΥΉΪΟ 

γγΟΓα Τογιηθα ΔἰΟΥ {Π6 ΔηΔΙΟΡῪ οἵ 

ἴκτερος, ͵αμιπαϊοο (ἰυογ-οοπιρίαϊηι), ὕδε- 

ρος, ἰγοόρβϑῃ (τυαἱοτ-οοτιρίαϊπι). 
5. Οὗ Εᾳ. 1290; 1.γχ8. 26 ἴ., ἀλλ᾽ 

ἔστιν ὑπ’ ἐμοῦ πρᾶγμ᾽ ἀναζητημένον] 
πολλαῖσί τ᾽ ἀγρυπνίαισιν ἐρριπτασμένον. 
απ. 931, ἃ ῬᾶγοάΥ οα Ἐὰν. Πίρρ. 
918 ἴ., ἤδη ποτ᾽ ἄλλως νυκτὸς ἐν μακρῷ 

χρόνῳ [ θνητῶν ἐφρόντισ᾽ ἡ διέφθαρται 
βίος. ϑοόρῃ. Ο. 7΄. 67, ἴστε με πολλὰς 

ὁδοὺς ἐλθόντα φροντίδος πλάνοι5.--- ὁδοῦ : 
ἀρροπαᾶβ οἢ φροντίζων. 

76. (Υ Ῥμοίϊυβ, 816, ὁδοῦ παρούσης 
τὴν ἀτραπὸν (ητεῖς. --- δαιμονίως : ἀδιι- 

σΘΕΠΠ ; ΤΟΤ6 σα] ραυ]ν, αουϊίϊϑἦι. 
11. ἥν : ρονογποᾶ ἼΩω Βουηθί ]ηρ᾽ 

1Πκ βαδίζειν ἱτηΡ]16α. ἡ 

79. ἂν ἐπεγείραιμι : {πΠ6 Ῥχγοῦ. 15 60ῃ- 
ἰαϊπ6α ἴῃ πῶς. ΟΑΜΈΊ. 52, 2. 

80. Φειδιππίδη, Φειδιππίδιον : οὶ 
1382, Αεἶ. 404, Εὐριπίδη, Εὐριπίδιον. 

Ἐπτ. Οὐγοεῖ. 2602 }4,, ὦ Κύκλωψ. .. ὦ 
Κυκλώπιον. ---- τί, ὦ : ἃ Ηἰαῦτι5 ΨΘΤῪ ΘΟΙ- 
ΤΏ0Π) ἴῃ ΘΟΙηΘΟῖΥ, Δα πΠλ15581016. ονθη ἴῃ 

ἰταροᾶγ. ΟἿ 21, 22, 82, 98, 746, 786, 
791, 798, 825, 847, εἰ. Α6βοῆ. 7 }λοῦ. 
208, τί οὖν; 8ο 1ά. 104; Τεγ8. 187; ϑιρρί. 
306, ϑορῇ. 4). 875; Ῥλιϊ. 9117, τί εἶπας. 

82. ἰδού: λόγο, υοἱϊὰ, ἴτθαᾳ. 6πη- 

ῬΙογϑᾶ το ἀοποίθ οοιῃρ]ΐαποθ 1 ἃ. 
τοαποβδύ. (. 268, θ96, 826. 
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ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

Ν Ν ὃ “Ὁ Ν Ν ν 

νὴ τὸν ἸΙοσειὸω τουτονὶ τὸν ἱππιον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

5 " “ 

μὴ ᾿μοί γε τοῦτον μηδαμῶς τὸν ἵππιον. 
Ἔ ἊΝ ε μ᾿ ς ΠῚ, “- - 

86 οὗτος γὰρ ὁ θεὸς αἴτιός μοι τῶν κακών. 
ἀλλ᾽ εἴπερ ἐκ τῆς καρδίας μ᾽ ὄντως φιλεῖς, 
ΑΝ ΄ν 4. - 
ω παι, Τ ιθοῦ μοι. «ΟὟ, 

---“ὐ 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 
αὐ Ἁ ’ “"-Ο 

ὑνή».κῖ ,.» ««- τί δὲ πίθωμαι δῆτά σοι; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

« 

» ’ “ 

ἐκστρεψον ὡς τάχιστα τοὺς σαυτοῦ τρόπους, 
Ν ’ὔ’ 5 5 Ἀ ἃ 3 Ἶ ,ὕ 

καὶ μάνθαν᾽ ἐλθὼν ἂν ἐγὼ παραινέσω. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

90 λέγε δή, τί κελεύεις ; 

839. Ταῦ Ῥοβοϊάοῃ, {ῃ6 βρδιροῦ, 

ΒΠου ]α 6 «50 ἵππιος 15 πο, δοοοσᾶ- 

ἴηῃρ ἴο ῬΙΘΙ]οσ, ἴο {π6 τοβοιῆ Ὀ]  Π 0 6 
θοίνθοη {π6 Ρ] ππρίηρ τηοίΐοῃ οἵ ἃ 
ΒΡ δηᾶ {π6 τπηονοιηθηῦ οὗ ἃ ρᾷ]]ο}- 
ἵπρ Ποῦβθ. σου. ἰο Αἰ. Ἰοοδὶ ἐγδαὶ- 
το, Ῥοβορίἄοῃ ἱπυθηίθα τοὶπβ αὖ Ο(ο]- 
οππ58. ϑόορῃ. 0. Ο΄. 118 Π, ἄναξ Πο- 
σειδὰν, ἵπποισιν τὸν ἀκεστῆρα χαλινὸν 
πρώταισι ταῖσδε κτίσας ἀγυιαῖς κτὲέ. 
ΟΡ Ῥαυβ. νυἱῖ. 21. 8, ὠνομάσθαι δὲ 
ἽὝἭὝππιον τὸν θεὸν πείθοιτο μὲν ἄν τις 

καὶ ἐπ᾽ αἰτίαις ἄλλαις" ἐγὼ δὲ εὑρέτην 
ἱππικῆς ὄντα ἀπὸ τούτου σχεῖν καὶ τὸ 
ὄνομα εἰκάζω. ὝὍμηρος μέν γε ἐν ἵππων 
ἄθλοις Μενελάῳ κατὰ τοῦ θεοῦ τούτου 
πρόκλησιν περιέθηκεν ὅρκου" 
ἁψάμενος, γαιήοχον ᾿Ἐννοσίγαιον | ὄμνυθι 
μηδὲν ἑκὼν τὸ ἐμὸν δόλῳ ἅρμα πεδῆσαι 
(11. χχὶϊ!. 84 ζ.). Πάμφως δέ, ὃς ᾿Αθη- 

΄“ 
ἵππων 

ναίοις τοὺς ἀρχαιοτάτους ὕμνων ἐποίησεν, 

εἶναί φησι τὸν Ποσειδῶνα Ἵππων τε δω- 

τῆρα νεῶν τ᾽ ἰθυκρηδέμνων. --- τοντονί: 
Ροϊηξηρ ἴο ἃ βίδίιθ οἡ {πὸ βίαβρο. 

566 οη 1478. 
84. μὴ ᾿᾽μοί γε: ποΐ ἴο πι6, ἴ.6. εἶο 

ποὶ πιοηΐίοη ἰο πιθ. (ἷἿ. 455; Αεἰι. 545, 

μή μοι πρόφασιν. Τ8ρ. 1119, 1400. 
Κα. 8γ. 48,6, 2; 62,8, 12. Κ66 οη 

Ες«. 19. 
87. πιθοῦ: [Π6 ΔοΓ. ἄοοβ πού οδ]] 

ΤῸ φοπεγαΐ οΟὈραΐομοθ, Ὀπῦ ἱτη 108 
{παῦὺ {πο τῸ 18. Βοιῃθίϊηρ ΒΡΘΟΙᾺ] ἴο 
ἄοπο; πϑποο ἴπ6 ᾳαρβίϊοη ὙνΥ Πΐο}} [οἹ- 
ἸΟΥ8. --- τί: οορπιδίθ 806. --- πίθωμαι: 
ὙΠΘῺ ἃ ΘΟΠΙΔΠΩ ἰβ ὑπσηθα ἰηΐο ἃ 

αυρβίϊοη Ὅν ἃ ομδηρο ἱπίο {πὸ ἢγβι 

ΡΟΓ., {π6 βυθ]ν. ἃ8Β ΠΟΓῸ, ΟΥ {πὸ ἔμ. 

ἰηαἴο., 458 ἴῃ 111, 15 βοᾷ. ΤῊΪΒ Βυ ἦν. 

πᾶν 6 περ οἵ οουγβο ἴῃ δη οἰ ρα ηρ 

ἃ σομπδη, 094, τί δρῶ; 
88. ἔκστρεψον : ξὅ0Πο}]. ἄλλαξον, με- 

τάβαλε.ς ΤΟ οχργθδβίοη ἰβ ἴδκοη 
ἔγοπι ἐμπγηΐηᾳ ΟἹα σασιηθηΐβ 0 τᾶ κοὸ 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

’ ’ 

και τι πεισει; 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

᾿ Ν ’ 

νὴ τὸν Διόνυσον. 

πείσομαι, 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

δεῦρό νυν ἀπόβλεπε. 
ε »“ Ν ’ὔὕ »ὦ-ἃἪ} ᾿ 3 ΠῚ 

ὁρᾷς τὸ θύριον τοῦτο καὶ τῴκίδιον ; 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 
ε κ« , 3 Ὁ ἡ ΤῸ Α 3 Ψ κὰν » 
ορω. Τι ουν ΤΟΥΤ εστιν ΕΤΕΟΜΨ, ὦ πατέρὶ 

- 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

“ ΄ ἮΝ Ὁ 5 Ν ’, 

ψυχών σοῴφων τοῦτ᾽ ἐστὶ φροντιστήριον. 

{Π6 1} ΔΡΡΘΩΓ Ποῦ. 1η δδά {Π6 νογὰ 
5 864 αἰ ΠΟΥ αν. 

91. ἀπόβλεπε: βλέπε δεῦρο, 5 ΠΡ]Υ, 
τηϊρηΐ τηθϑῃ ἰοοῖ ον (αὖ ἴΠῸ ΒρΘδ ΚΟΥ), 
Μ Ὦ116 ἀπόβλεπε αἰγοοίβ {Π6 θυ ίο ἃ 

ΤΟΥ τοιηοίθ οὈ͵θοΐῦ ροϊηϊθα ουὐ. Τὴ 
929 {Π6 β'ρ]ὸ βλέπε δευρί (οὗ ἃ το- 
τηοΐθ ΟὈ]θοὐ) 15. Τυυ το ᾽ Θχρ] αἰ ηθα ὈΥ 
Ἰτητηθ αἰαίοὶν δααΐϊηρ [Π6 {πϊηρ ἴο Ὀ6 
Ἰοοκρᾶ ἰουγαγᾶβ, πρὸς τὴν Πάρνηθα. 

92. οἰκίδιον: ἀΐπη. οὗ οἰκία (ποί 
οἶκο5), ΟΠΟΘ 1Π6 Ἰοὴρ δηῃΐορθηιῦ: 
οἰκι-ιδιον. Κσ, ὅργ. 41, 10, 2. Τὺ 15 

ἘΒΌΔΙΙΥ Δβϑιιηθαᾶ τηδὺ {Π6 Ὠοιδ6 οὗ 

ΒΟΟΓΔΙρΒ 15 τηθϑηΐ, 85. ούϑθῃ Ασὐ. που] 
ΠΑΥαΙν Πᾶνο ἄἀαγοα ἴο τϑρυθβοηῦ Ὠϊτη 
8ἃ5 Ὠαυΐηρ ἃ ΒΡ60141] ῬὈιυ]ᾶϊηρ ἃ8 ἃ 
ΒΟΠΟΟΙ-οσΒ6 ; Ῥυΐ ΠΟΥ γα Χδηῃ- 

{ΠῚΡΡ06, δϑρϑοΐίδ! ]ν πη {Π6 ΠοΟΙΙδ86 
Ῥυγηΐ ἴῃ {Π6 οἸοβίηρ, βοθῆθ ὅθε 1η- 
ἰτοᾶ, ὃ 12, ϑοογαίοβ νδ] θᾶ 4}}1 18 
ῬΓΟΡοσίν, ᾿ποϊυαϊηρ Πῖ8. ἤουβο (Χρη. 
Οεο. 2. 8) αὖ ἤνβ μναῖ (θ0 40]]Δ18) ; 

Ῥυύ Βοόροκἢ (ῬῸΡ. Εοοη. οὗ {π6 ΑἿΠ6η- 
1418, 1. Ὁ. 166 8.) ἀουθῦβ νυ μϑί που 10 νγὰ8 
ῬΟΒΒΙθ]Θ [0 ΒΌΡΡΟΙ ἃ ἔδιη}}γ ὖ ΑἸΠΘΠ8 

νἹ 580 11{{16 Ργορουγ. ΤΠ Κορρᾶ 
ΠΟΙΒΘ οοβῦ ὕψθὶνθ μναῖ, --- ΤΉΟΥ6. [Π8Π 
ὕνιοθ {π6 ΘΗΓΥΘ ῬΟΒΒΘΒΘΙΟΠΒ οὗ ὅοο- 
Ταΐθβ. 

94. ψυχῶν: {118 ψοΥΩ ἰΒ ῬΓΟΌ. ἰη- 
ἰοπαρᾷ ἴο βιυρροδῦ ὕνο 14685, ἐπδὺ οὗ 

βοιμἰς ἴῃ [ῃ6 56η86 Οὗ τηθῃ, δηα ἐπαὺύ οὗ 

φἠοϑδίβ ΟΥ̓ δρεοίγεβ. ΟἿ. 04. 80 ἴῃ ἄν. 
1δδῦ, ψυχαγωγεῖ Σωκράτης. ΤΠΘ 86 

οἵ ψυχή 85 οφααῖΐν. ἴο παρ 18 ἀουϊνθα 
ἤτοι ϑοογαῦϊς ἀβᾶρο, πη ἴ5. ἔγϑα. ἴῃ 
ῬΙαύ. (Υ Κορ. ἴ. 889 6, ἀνάγκη κακῇ 
ψυχῇ κακῶς ἄρχειν. -- φροντιστήριον : 
ἐλιϊηκίησ-5]).0}, ρ]ιγοηεϊδίοτῃ, 50 δα μα το- 
γίτπι; Του ΔΙΟῚ ἐργαστήριον, δικα- 
στήριον, εἴς. ΑΘΒΟΒΐη., 8δοο. ἴο ῬὨ]]ο5- 

ἰγαῖαβ, ο]]οἃ ἩΠοᾶοΒ σοφιστῶν φρον- 
τιστήριον, Δ᾽1]ηρ ῬΟΥΔΡΒ ἴο {Π|5 
Ῥ]αγ. ὙΌΥΥ Ἰαΐρ νυ] Υ8 πι88 ἰῦ ἃ8 8ῃ 
ΟΥ̓ΔΙΠΔΤΥ ΜΟΥ͂, ἀπΠα ἴῃ {πΠ6 ΟΠ τ βυδη 
ΓδΊΠο 8. 1ὖ βρη ῆθβ. σιοπαϑίοσῃ. Ἔγθη 
φροντιστῆς ΤῊΔΥ ἤανα ὈΘ6η ἱηνοηίρα 
ὈΥ Ατ΄, ΔΙ Πποὰρἢ 1Ὁ νγὰ8 ἴῃ .ι86 ἃ Βῃποσύ 
ἰὴ6 αἰίογνγασα. Χϑη. ϑ'ψηινρ. 6. 6; 
γ. ἢ. ῬΙαδί. Αροῖ. 18 Ὅ. Ὑηοθο ἰη- 
βίδῃοθβ, ΠΟΥΘΥΘΙ, ΤΘΙΘΥ ἴο {Πρ ΟἸοιι(5. 

-ἿὉ 

δ  Ὗν 
φς κ 
- 
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95 ἐνταῦθ᾽ ἐνοικοῦσ᾽ ἄνδρες, οἱ τὸν οὐρανὸν 

λέγοντες ἀναπείθουσιν ὡς ἔστιν πνιγεύς, “.1 ἀν ταν. ῇ 

κἄστιν περὶ ἡμᾶς οὗτος, ἡμεῖς δ᾽ ἄνθρακες. Ἵ 

οὗτοι διδάσκουσ᾽, ἀργύριον ἤν τις διδῷ, 

έγοντα νικᾶν καὶ δίκαια καάδικα. λ Ύ ὃ ὃ 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

100 εἰσὶν δὲ τίνες; 
έι-- 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

3 5.9.9 9 »“- » 

ουκ οἷὸ ἀκριβῶς τουνομα" 

95. τὸν οὐρανόν: δο. ὈΥ Ῥ͵ΤΟΪΘΟΡ- 
5185, ἀθρϑῃαϊηρ 9 ἀναπείθουσιν. ὥ66 
οη 145, 493. 

96. ὅθ οἡ 201. Τῃη Ἅυ. 1001, [μ6 
ΒΔΙΠΘ ΟΘΟΙΏΡΑΓΒΟΩ 185 αἰγὶ θυΐοα ἴο 
Μοίομ, δῃᾶ ὃν Οτγαθπιβ (ἴῃ {π6 Πα- 
νόπται) ἴο ἴπΠ6 ῬΒΠ]ΠΟΒΟΡΠο ΗΙΡΡοη. 
-μλ:λέγοντες : ὃψ ατσιιπιεπΐ, ΟΥ̓ αἰϊβριία- 
ἐΐοη. ---ἔστιν πνιγεύς: ὙΠΘΠ ΔΗ 
ὌΥ Ῥοβι[οη 185 αορβίγθα, του 80 ]6 ν 
15. τι 6 ἢ ποῦ ΟἾΪΥ ὈΘίοΥΘ ἃ 5]ηρ]6 
σοπβοηϑηΐ 85 ἴῃ 74, 97, εἶο., ΟΥὁ ῬΘοΓΘ 

ἃ τηυΐθ ἀπά Ἰἰαᾳυϊᾶ 45 ποτο, Ραΐ ἴῃ 
ΒΟΙΉΘ ἰοχίβ Ὁ 15 πο θυθὴ Ὀοίοτο {πὸ 
ΒίγοΟμρ᾽ ΘΟΙ ΠΑ (108 οὗὁ ΘΟΠΒΟΠΔηΐ8, ἃ8 

ΒΌΡΗ. «4πέί. δὅ71, υἱέσι(ν) στυγῶ. Τη 
{π6 Ἰαύίου οαβο ἴὖ 15 αΠΠΠ σου] το ἀοίοτ- 
τηΐη6 ΥΒΙΟΝ 18 οογγθοῦ, βίποθ ἴῃ {Π6 

ΘΑΥΥ ΟἸΑΒ51081 ῬΤΟΒ6 {Π6 ΤΟΥ} ]6 ν 
σου θ6 υϑρα4 ΟΥ οτϊ ρα Ὀοίουο 
ΟἸΤΠΘΙ σΟΥΟ]Β ΟΥ ΘΟΠβοπδηΐβ. Του αγ5 
{π6 οπᾶ οἵ {ῃ6 οἰδββίοδὶ ροσϊοά, 18 
186 ὈΘΟΔΙηΠΘ. ΚΌΠΟΙΆΙ ἴῃ ῬΟΐΠ ΟΔ568. 
Τὴ σὰ]θ βίαϊθα ἴῃ τηοβῦ οΥΔΙΠΠΊΔΓΒ 
Πδ8 πο Τουπηδαίίοη. 

97. ὙΠῸ ἄνθρωποι ἅτ ἴο {Π6 οὐρανός 
(ἄοτηθ οὗ {Π6 5βΚΥ) ναὶ ἄνθρακες ἃΤῸ 
ἴο {πΠ6 πνιγεύς (ἃ ΠΟΙ]ΟΥ ΠΟΙ ΒΡΉΘΓΙΘ, 
88 ΒΟΙῚΘ {π]ηΚ, Ρ]δορα οὐϑὺ ὈΌΓΗΪηρ' 

0418 ἴο 58πιοίϊου [6 1, ἃ8 ἰδ ὑγογο). 

ὥθα Ιηἰτοῦ, ὃ 386. ὙΠῸ ΡΠ οἢ ἄνθρω- 
ποι ἈΠ ἄνθρακες 185 Τοιιηα 4150 ἴῃ «ν. 

1646. Τὴ Ἐπ. Ογεῖ. 814, ἴῃ6. Μϑ85. 
Βᾶνα ἀνθρώπων θέρμ᾽ ἀπ᾿ ἀνθράκων κρέα. 

98. Το ἱπύϊτηδίϊοη ἐπαὺ ϑοογαίθβ 
ἰδαρηῦ ΤΟΥ ΤἸΠΟΠΟΥῪ 18 ἴ41586. 8.666 [1η- 
ἰτοά. ὃ 12. 

99. ΤῊΪΒ ΟΠατρο 1ἴβΒ ποῦ {ἰστὰθ οἵ 

Βοογαΐθβ, θαῦ τηοβὺ οὗ {πΠ6 βορῃ βίβ 
ΘΙ 114016 ἴο 11. Ῥ]αΐ. βὰγβ ([β:λαθϑάτγ. 
212 4) [Π6856 ΠεοΙα ὅτι οὐδὲν ἀληθείας 

μετέχειν δέοι τὸν μέλλοντα ἱκανῶς ῥητο- 

ρικὸν ἔσεσθαι, ἀλλὰ τοῦ πιθανοῦ. (ΟἿ. 
ὅϑῃ. ᾿ρίβί. 88, Ῥυοίαδροσαμβϑ δἷΐ 
46 οἵηπὶ Γγ6 'ἴπ αὐγϑιηαπιθ6 Ρ8τ1- 

ἴριη αἰβραίασὶ Ροβ50.-- λέγοντα: 
ἸηβΓτηΘ η.8]. ---- καὶ δίκαια κἄδικα: 
ιυιοίλιοῦ τίσἰξ ΟΥ̓ τὐγοης, ---- ἃ ἴτοα. Θ0Π}- 
ῬΙπαίίοη. ὅθ οὴ ἴῳᾳ. 2580. 80 ἴῃ 
Τ,αῦ., ἃ8 Το7 7ν. Α4ἀ. ν. 9. 83, φϊᾶ ΠΟ 

ἱπδία ἱπϊαβία ῬΤΟΣΓΒῈῸΒ ΟἸΠΠΪἃ 

ΟΙΠΠΪΠΟ ΟΡΒΘΑΈΌΟΤΥΤ. ὙΠ δα. ΠΟΙ 
ἀορομαβ οἢ νικᾶν (0 σαῦτγῃ ῬοΪη(δ), 

{π6 οομβί. ὈοΙηρ ΔΠδ]οροιΒ ἴο {παΐ ἴῃ 

νικᾶν Ὀλύμπια ΟἿ 118, 432, 121], 

1835. Αδβομῃίη. 8. 08, νικᾷ ἕτερον 
ψήφισμα Φιλοκράτης. 

100 ἴ. ῬπΙαΙρρἄθβ 5 Κ8 1Π6 ὙΟΓΥ 
αποβίϊοη {παὺ ΒΓ ΡΒ 08 1Β ἀνοϊαϊηρ; 

δα {πῸ Ἰαὐίου 5{1}} ουδθβ ἃ8Β ΤΟ} ἃ 8 

6 οδὴ δηᾶ {6115 ἂῃ δοίπα] Γ]βοποοῦ, 

ἴοῸΥ ἢ ΚπΟΥΒ {πὸ ΠΆΤηΟ ὙὙ011 ΘΠΟΙᾺΡΊΙ. 
ΟΥ̓ οοὔγξρ, ἴπΠ6 πᾶῖηὸ 88 ἴο σοιηθ οἷ 

ΘΥ̓Θηἑα ΠΥ, θαὺ ἢ6 Ὑ]Βη65 ἰο ῬΓΟΡΒΓΟ 



θ4 ΛΔΕΙΒΤΟΡΗΛΑΝΕΝ. 

μεριμνοφροντισταὶ καλοί τε κἀγαθοί. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

9 »“Ἥ ’ 9 ἰοὺ 

αἰβοῖ, πονηροί γ᾽, οἶδα. τοὺς ἀλαζόνας, 
Ν 5 Ὃ“ Ν Ψ Ψ », 

τοὺς ὠχριῶντας, τοὺς ἀνυποδήτους λέγεις" 

ὧν ὁ κακοδαίιων Σωκράτης καὶ Χαιρεφῶν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

106 ἢ ἢ, 

Ηΐβ 500 ΡΥΔΈΔΙΠΥ [ῸΣ 0. 45. 8001, 
ΠΟΥΘΥΘΥ, 85 Π6 αὐΐουβ μεριμνοφροντι- 
σταί 1ὖ 15 811 ουὔ. 

101. μεριμνοφροντισταί : οοἰπρα ὈΥ 
ΑΥ., ἃηα Παγαϊν {γϑηβ]αῖα 16. ΤῊΘ 

ΟΥα ΟΟηγουβ πη6 ἰᾶρα οὗ οΪοβα δῃηᾶ 
Ῥδῖη] βου ην ἢ ἄθορ πᾶ [η- 
ἴ6η86 τηραϊζαίοη. ΤΠο πι86 οὗ μέριμνα 
᾿Π}01164. ΘΟ 15 485 οἷα 85 Ἐπηρθάο- 
Ο65, 8δηα 15 Τουπαᾶ ἴῃ Χρη,, Ρ]αδΐ., εἰο. 

. ἘῸΓ φροντιστής, 566 ΟΠ 94. --- καλοί τε 
κἀγαθοί : ἴτοα. ἃ5 ἃ ἀοβίρηδίίοη οὐἩ {Π6 
ΑΥΠΒομΐδη ὩΥβίοοσθου, ἴο ΟΠ Ρ6- 
Ἰοηροϑα τηοβῦ οἵ {πῃ6 δββοοίαίθβ οἵ 

ϑοογαΐθβ. ἰσορβίδαθβ ΠΟΡ65 {πδύ {115 
ἀοβιρηδύϊοη Ὑν1}1} ᾿ΠΠΡΥΘ55. ΙΒ. 50η ἴα- 

ὙΟΥΔΌΙγ. Τηθ ΘΧρΡΥ͂ ββίοη γὰβ8 4150 
ΤΉ ΟΠ τι564. Ὅγ {πΠ6 διοογαυβίβ οἵ ᾿η6 8 

ΟΠμαγαοίοσ ΟΥΙΡΊΠΔΙΠν, ἰῦ 5668 ἴο 
πᾶν ἀοποίοα Ῥηγβῖοαὶ (καλός) δῃηᾶ 
ΤΠΟΓΔ] (ἀγαθός) ΘΧΟΘΊ]ΘΠΟΘ. 

102. ῬΗΙΔΙΡΡΙ 655 ἱπαϊρηδίϊοη 
βΠΔΠν Ῥυγβίβ ΤΟΥ Π. ---- γέ : ᾿ΠΡ]168 Δ 
ἸΓΟΠΪΟΔ] γ68. --- ἀλαζόνας : νυαΐπ ρΥ7Ὲ- 
ἰοπάίεγβ, ἃ χου οἵΐοη τιδοᾶ Ὀγ “ΔΥ. 

1039. ὠχριῶντας : ὃἃδ ἀοούίογρβ 
αι Ὀταύϊοὶ, ΟΥ̓ 120, 199, δθ4, 1119. 

ὥθο οἡ 180. ---ἀνυποδήτους : νγὰ Τητιϑ 
ποῦ Ἰυᾶσο {Π15 Παρ οἵ ϑοογαΐοβ ὈῪ 

Ῥγοδοηῦ πϑᾶρο ἴῃ ΑἸΠΘΙΟδ ΟΥ̓́ γΘΒίο ἢ 

ἙστΟΡρο. Αὐ ϑὅρατία (Π6 γοιηρ ΟΥΘ 
Τοαιγρα (0 ρὸ Ῥαγοίοοῦ (Χοη. 765. 
71.αο. 2. 5); ἀηα αὖ ΑΙ Θη5 ΒΠ065 ὙὙ6ΓῸ 
Ἐ5118}}ν ἸαἸα 85146 1π- Ὁ Υ5, Δ Πα ἸΘῪ 

Ἂ ΄ τὶ χσ.Κ. 
σιώπα" μηδὲν εἴπῃς νήπιον. δ“. "“ 

πω... 

ΤΊΘΠ, 680. ΔΤΟΥΒ Οὗ Κραυΐδῃ Υ͵ΡῸΣ 
ΔΙ ΒΙΠΊΡ]1ΟΙ ΤΥ, ΤΟΥ͂Θ ΠῸ 5Π0685 δὖ 8]] 

Θυθὴ ἴῃ ψἱηΐοῦ, ῬΡ]αύ. ϑ'ψηιρ. 220}, 
(ϑοογαίθβ) ἀνυπόδητος διὰ τοῦ κρυστάλ- 
λου (6) ῥᾷον ἐπορεύετο ἣ οἱ ἄλλοι 
ὑποδεδεμένοι. Χοη. Μοηι. 1. 6. 2, (Αη- 

{ἰρθοη ἴο ϑοογαίθβ) ἀνυπόδητός τε καὶ 
ἀχίτων διατελεῖς. (7. ῬΙαῦ. ΤΡλαδάτ. 
2204. ΑΔ5 ᾿ἰηβϑύδῃοοβ, δ Ὀ6 Τη6ηῃ- 

ϊοποα {π6 ογδίουβ Πσοῦσριβ δηα ῬΠο- 
οἷοι, Οὗ ἃ Ἰδΐϑυ Ῥουϊοά. 

104. ΟἸλαογορίιοη, οὗ π6 ἄθιηθ οἵ 
ϑΡρμοίίοβ (160), οομηραηΐοη οἵ ὅοο- 
ταΐῖοβ ἴσο γοῦΐῃ ἀρ (ΡΙαῦ. 4ροί. 
21 4) νγὰβ 55841104. Ὀγ “Π6 σοΙηθα δ 5 
ἃ5. ΤΟ ἃ5 ϑϑοογαΐθβ ΠπΠη86 1, Ἠὸΐ 
γνα5. Ρᾶ]6 ἃηᾶ Ιθδη, 8πη4 ἤθποθ οΔ]]οα 
ὑὕαί (νυ. 1584), 8οη ὁ.) πῖρφθε (ΕὙρ᾿ 
480), εἰε. ΟΥ̓ 808 ἔ,. Τυχίηρ' {πὸ σα]6 
οὗ {π6 ΤΗτίν, μ6 ννγὰβ δὴ χα (Ρ] δῦ. 
Αροί. 21 ἃ). Ῥϑοογαΐθβθ ΒΡθδ ΚΒ οἱ Ὠΐτη 
(ἰϑ 4.) νι «ἰοοίίοη, ἀπ Ὁ νγὰβ 
ΟΠΔΟΓΘΡΠοη ψηὸ Ῥγοπύρηῦ Ττοῖη 10)0]- 

ῬΠΙ {Π6 οΥ̓δ016 Προ] τ ηρ ϑοογαίθθ [ΠῸ 
γν βοϑύ οὐ τἸηο. Χρηῃη. Βροδῖτ5 οὐ ΠΪΠῚ ἃ 5 

θοϊηρ ααΐοῖς ἴο ΡΓΟΥ ΔΏΡΥΥ, θαῦ ΟΑΒΥ 

ἴο ΔΌΡΘΔΑΒΟ ; δ Ἰοϑαβύ, {π6 ἀϊδίορσιιθ 

σίνοη ἴῃ Ἴἤοηι. 11. 3. Ἰτη}}165 50 τη 0. 

106. ἢ ἤ: ἀοβίρῃθα ΤΠΘΓΟΙΥ ἴο ἰη- 
τουσιρύ ῬΒΙαΙΡΡΙα685. --- εἴπῃς: 50}07ν. 

ἴῃ Ῥσυόρίοη, ΟΜΈΤ' 80. ΑΔ5 {Π6 βθὴ]ν. 
γγα5 ΠῸ 4ἀουδύ πϑοα ΤῸ Υ [Π6 ρέιχσροβα οἵ 
τ ΠΥ ῖπρ {ΠῸ ΠΔΥΒΉ 688 Οὗ ἃ ΒΡΘοΙῆο 
ῬΓΟΒΙ Ιοπ, 1Ὁ 18 π8ρ4. ΤῸ {Π6 ἴΤΏΥ, 



ΤῊ ΟἸΟΥΘΞ. 0 

ἀλλ᾽ εἴ τι κήδει τῶν πατρῴων ἀλφίτων, 
΄ὕ κα ΄ὕ 4 Ε ΄ 4 ἽΝ ἢ 

τουτων γένου μοι σχασαμέενος Τὴν ππικην. ᾿ 
πω ἡ 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

3 “Ἃ Ν Ν ’ 3 ’ [ὰ 

οὐκ ἂν μὰ τὸν Διόνυσον, εἰ δοίης γέ μοι 
Ν ’ ἃ ’ Ὰ 

τοὺς φασιανούς, οὗς τρέφει Λεωγόρας. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

110 ἴθ᾽, ἀντιβολῶ σ᾽, ὦ φίλτατ᾽ ἀνθρώπων ἐμοί, 
ε, 

ἐλθὼν διδάσκου. 

ΟἸΪΥ ἴῃ {Π6 80Γ., 65Ρ. ἰπ {π6 βϑοομᾶ 
ῬΘΥΒ.; ῸΓ ἴπ {π6 {ΠΣ ῬΟΥΒ. [ΠΟΥ νγὰ8 
ποῦ {Π6 βΒ81ὴ6 ἀδηροῦ οὗ οἴοηαϊηρ {Π6 
ῬΘΥΒΟΙ δαἀατοββοᾶ. Ἡρπορ ἴῃ {πῸ {Π|ντὰ 
ῬοΓβ. {π6 51007γν. πα ἴτηγ. 816 πϑρᾶ 
αἰτηοϑβῦ ᾿πα βου τ] ίθ]ν, {Π6 Τ᾿ ΠάΘ ΠΟΥ 
Ῥοίηρ, ῬϑυμδΡ8, ἴο τιδὸ ἴπΠ6 ἴτην. ὑ ἢ 

δ ἢ ᾿ΠΡ6Υ5., Πα {πῸ 507 γ. ἢ ἃ ῬΘΓ5. 

8510]. ῬΡΙαί. ΟΥἱί. 45 Ὁ, μήτε ταῦτα 

φοβούμενος ἀποκάμῃ" σαυτὸν σῶσαι, 
μήτε ὃ ἔλεγες ἐν τῷ δικαστηρίῳ δυσχερές 
σοι γενέσθω. 

106. εἴ τι κήδει: [Π6 γ0ΥὉ κήδεσθαι 
Πδα ἃ ὙΘΓΙῪ 5ΟΥΊΟΤΙ5 ΤΠ] δ ηΪηρ᾽, ΤΠ 118 7 

ἔσο 15 ἴσγθραᾳ. τπιδὸ ἴηὴ Ηοιη. ἰπ {Π|0 

56η586 Οὗ γδεἰ σοηΟΥΉ ΟΥ̓ ρίΐῃ ΤΟΥ ΟΠ6 ἴῃ 
ἀἰβίσθϑβ Οὐ ἰσοιθ]6. Οἷ Αεἰι.. 1028, εἴ 
τι κήδει Δερκέτουι ὥὅορ!ι. 0. 7΄. 1000, 
εἴπερ τι τοῦ σαυτοῦ βίου κήδει. ῬΙ Δί. 

(σον. 402 ἃ (Ρουμαρ85 σἱἢ ἃ {Π{{1Ὸ 
ἸαΠ]ΟΓ), ἀλλ᾽ εἴ τι κήδει τοῦ λόγου. --- 
πατρῴων ἀλφίτων: ποΐ ραΐϊγίγιοπῃ (Τ,. 
ἃηα 5.), θὰ} σαΐποὺ ραίΐεγηαί ὀϊδοιιί. 
Ὑυτ ιίγορβίδαᾶθβ, {πὸ ἄλφιτα ἅτὸ {πὸ 
ΟΠοΥ οοποοση. (ἢ 6048, 

107. τούτων : ρμεᾶτγί. ρσοη. 8ἃ5 Ῥτγοῇ. 
ὅ'οο α. 109,1 ; Η. 792 ἃ. ---σχασάμενος : 
σχάζειν τηθᾺ 8 οἰ; οἱ ἰοοϑο, πο ο ΠῚ. 
ἰοὲ γαὶΐ, ἄγτορ; ψΏΘΠποΘ ἢρ. εἶγορ, σίοο 
μρ. ΤΠΘ πᾶ. ΔΡΡΆΤΟμΠν ΟἿΪν ΠΟΓῸ 

Δ πα Ῥ]αΐί. Οοτη. 51, καὶ τὰς ὀφρῦς σχά- 
σασθε (εἰ {α|]). 

108. οὐκ ἄν : 8.. τούτων γενοίμην. ---- 

γέ: σθη 10 Τ9Ό]]ονγ5. εἰ, οὐξθη Πα5 {πὸ 
ἔοτοθ οἵ ουεη. ΟἿ Ῥίπι, 924 ἴ., οὐδ᾽ ἂν 
εἰ δοίης γέ μοι] τὸν Πλοῦτον αὐτόν. 
Αελ. 906, οὐκ ἂν μὰ Δῖ,, εἰ δοίη γέ μοι 
τὴν ἀσπίδα. 

109. φασιανούς: Ἀἱγᾶβ ἔτοτη {Π6 
Τῖνο ἢ λαβίβ, ρἠεαβαπίβ, ὙΠΟ Ὑ6ΓΘ 
ΤΆΤΟ αὖ ΑἰΠοη5 αὖ {παῦ πηθ6. ΤὴΘ 

Ῥῃοαβαηΐῦ οὗ {πα ραγὺ οἵ {πὸ που] 
15. ἃ ὈΥΠΠΙ ΗΓ ν οΟἸοτοα δηα οὐ συ ῖβ6 

τηοτο Ὀοααί πα] Ὀϊγα πὰῃ {Π6 ΑΠΊοΓΙ- 

ΟΔ ἢ ΒΡΘΟΙθ5. ---Λεωγόρας : Δ ίΠοΥ οὗ {Π6 
ΟΥ̓ΔΙΟΥ Απαοοϊάρβ, ποίθα ΤῸΓ ᾿ὈΧΌΓΥ 

Δ Πα αἰββιραίίομ, ὈῪ ΠΟ. Π6 18 βαϊα 

ἴο πᾶγο νγαβίθα ἢἰβ ργυοροσίν (Επρο- 
115, 80). Ηὸδ νγὰβ ὁη ἴΠ6 σοιη τ ββῖ 0} 
ΠΟ τηδθ {πῸ {Πἰγν γϑαγβ᾽ ὑτιο6 
ἢ ϑρατία ἴῃ ΒΒ... 446. Ἠδ νγὰἃ8 

ὑγῖοθ ἀὐταϊσπϑα ἴῃ {Πη6 {ταὶ οὗ {Π6 

ἑρμοκόπίδαι, τὺ ννὰ8 δοαιῖτοα. Αοο. 

ἰο ῬΙαί. (ὐπ. 102, Π6 νγὰᾶβϑ οπθ οὗ 

{Ππο86, οὗ ζῶσι τερπνῶς οὐδὲν ἐνθυμού- 

μενοι. ---- ῬΗΪαΙ ρρ 465 ἄθοϊασοβ ὑπαὶ Π6 
για ποῖ ομδηρο ἰδ τηοᾶρ οὗ Ἰ᾿ἰνῖησ 

ἴῸΓ ἃ οογίαϊη Ρῥυῖοθ; θαΐ {Π|8 ῬΓΙΟΘ 
᾿τ 0 ]165 ἃ οοπεϊππδίϊοη οὗ ΠΪβ τηοάθ οὗ 
᾿ἰνίηρ. ϑβοιποίπίηρ κὸ Κ1 πουάη τ 

ΒἴοΡ βιποκίηρ ἴον ἴθη {πουβαπα Ἠδ- 

ναῆῖδ5. ΟἽ ἔίμι. 924 ἢ. (ᾳυοϊοὰ ἴἰη 
ποίρ οὐ 108). 

110. ὙΠ οτο ἰβ ποῖ βιυῆοῖϊθης στουπὰ 
ἴοΥ Ῥο] Ιου, ἃ8 βοὴ ὅο, {παΐ {Π|8 

ἰβΒ ἃ ῬᾶΤΟΟΥ ὁ βΒοπιο γα ρσίο Ραββα, 
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ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

Ἂ ’ὔ ,ὔ καὶ τί σοι μαθήσομαι; 
᾿ς 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

“Ὁ 3 β᾿ 5 Ὑ Ν » εἶναι παρ᾽ αὐτοῖς φασιν ἄμφω τὼ λόγω, 
Ν ᾽7ὕ 3 σ 5 ’ὕ Ν. Ν. σ 

τὸν κρεῖττον, οστις ἐστι, καὶ τὸν Ἠττονα. 
,ὕ Ἀ .} “ ’, Ν ψ ᾿ 

τοῦυτήτοιν ΤΟν ετέρον ΤΟΙΨν λόγοιν, ΤΟΝ ττοναᾶ, 

τὰ ἴω ’ Ψ' 3 ’ νικᾶν λέγοντά φασι τἀδικώτερα. 
“ἡ Ἄς ,ὕὔ Ν » ἴω ’ 

ἣν οὖν μάθῃς μοι τὸν ἄδικον τοῦτον λόγον, 
ἃ ΄Ἂ 9 ΄, Ν ΄, ΄ὔ “ ἐν οἷν 
ἃ νῦν ὀφείλω διὰ σέ, τούτων τῶν χρεῶν 

οὐκ ἂν ἀποδοίην οὐδ᾽ ἂν ὀβολὸν οὐδενί. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

9 Ἃ ΄, 
ουκ ἂν πιθοίμην. 

3 Ἂ Ἃ ΄ 5». 
οὐ γὰρ ἂν τλαίην ἰδεῖν 

ον ε ’ Υ̓ “Ὁ ’ 

12Ζότους ἱππέας ΤΟ χρωμαᾶ διακεκναισμένος. 

ΤἼΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ 15 ποῦ ὩΠΟΟΙΏΤΊΟΙ, ἃ Πα 
τΠ6 φοβίϊοη οἵ ἐμοί 15 ΔαΙηΪ551016 [ἴῃ 
ΟΟΙηΘαν, πη 15 ἀρίρθυμϊηθα ὈΥ τηρίσι- 
084] ΟΠ ΒΙ ἀοΘγδί! 0}8. 

118, ὅστις ἐστί: τυλαΐουον τὲ παν 
ὑο. ἜΥ {15 βίγορβίδαθβ. βῆονγβ {πα 
15 οοποθρίϊοη οἵ {πΠ6 κρείττων λόγος 
ἶβ νᾶριιθ. (ΟΝ Ἑπύτ. 79»λ. Τ. 482, τί 
ταῦτ᾽ ὀδύρει.. ., ἥτις εἶ ποτ᾽, ὦ γύναι; 
Ἄρφβοῃ. Αχσ. 100, Ζεύς, ὅστις ποτ᾽ ἐστίν. 
Επτ. 7το. 88 ἔ,, ὅστις ποτ᾽ εἶ σύ, 
δυστόπαστος εἰδέναι, | Ζεύς. ---- τὸν ἥτ- 
τονα: Οἷἴο. Βυγιί. 8. 80, αοτρἑδ8, 
Ργυοίΐδροσγδβ, Ρσυοάϊουβ 8Δ]1]14 6 
τα} {1 ΘΙ ΡΟΥΪΡ 5 οἰβάρθιῃ 4ο0- 

ΟΟΥΟ 86 ῬΡΓΙΟΣΓΙΓΟΡ απ ατ, 4 ἀ 61- 
Δαιηοαθηὴ οδι.88 ἸΠΕΘΤΙΟΥ͂, ἰδ 

Θηΐπ] ἸΙοᾳυρσραηύΐατν, αἀϊοοθπηᾶο 
ΓΙΟΥ͂ ΒΌΡΟΙΙΟΥ Ροββού. 6Ἕ6)]1]. νυ. 

38. 1, Ῥτοίδρογσδβ ρΡο]]οοραύαΓ 

86 ΙῺ ἀοσοοῦο, 4 8 810 ΥΟΤΥΡΟ- 

ΓῸΙ ἱπαἀπβίσία οδιιϑἃ ΠΕΙΓΙΠΙΟΥ͂ 
Πἰοτοῦ ΓΟΥΌΪΟΥ͂, 4 δὴ Τ6 ΠῚ σ͵ΙΆΘΟ66 
αϊοοθαΐ τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποι- 
εἶν. (ΟἿ ῬΙαῖ. 4ροϊ. 19 ἃ. 

115, 8366 οῃ 99. --- λέγοντα ; ΔΡΥΘΕΒ 

ΥἹΠ τὸν ἥττονα (λόγον). Τη {86 ἀΪ8- 
Ἰοσιιθβ οὗ Ῥ]αΐ. δοογαΐθβ νγ611-ΠΙΡῊ 
ῬΟΓΒΟΙΪΗ65 λόγος. 

1171. ἅ: ποῦ δϑϑιπη!]αίθα ἰὸ 18 
Ῥοβίροπθϑᾶ δηΐθο.---ἶἰὸλν : τϑρϑαϊθα δὐδου 
{π6 οι ἢ δίϊο οὐδέ (δυδη). ---- οὐδενί : ἴῃ 
[Π15 πορ. βϑηῦ. {πΠ6 σοιῃροῖπα πθρ, 18 

ΠΘΟΘΒΒΕΤΥ, 88 τινί νου ΠαγαΪν 6 

ατθοκ, Οὐ οουίδ! ]Υ σοι] αἰΐου [6 
56η86. Τῇ βίδϊζοιηθηΐ 50 οὔΐθη τηδᾶθ, 
{Παΐ ἐτυο ποφαΐυε5 βίγοησίϊρη {6 πορα- 
ἐϊοη, 18 ἸΠΟΟΥΤΘοῖ. ΤῊΪΒ ὝΘΙῪ Ββθηΐ., 
ΠΟΥΘΥΘΙ, 5ΠΟΥΒ ΟΠ6 Οἱ {πΠ6 τηρῃοαβ 

ὈγΥ γῇ οἢ {η6 ατθοκβ οουἹᾶ τρϑ]}}ν 
ΒίΓΘηρ θη ἃ ΠΘΡΔΙΟΗ. -- 118 15. σο- 
ῬΡοαίρα 1260. 

119. οὐκ ἂν πιθοίμην : 8ῃ ΔΌΒΟ]πτ6 
τοῖμβαὶ, 1 8᾽αϊϊ ποὶ Ὅδου; 5 γϊοιγ, 1 
βἠμοιί ποΐ (Π6᾽ ΔΎ ΒΕῸΡΡΟΒΙ 101). 
ἦ“Ὑα οοὐ]Ἱᾶ ποῦ ᾿πάτιο6 τη6;,᾽ ρσῖνοβ [Π6 
ἔοτοθ. Ιῃ Τὰν. Ογοί. 81, [86 ἀγαηκοη 
Ογο]0}8 5808, οὐκ ἂν φιλήσαιμ᾽ - αἱ Χά- 
ρίιτες πειρῶσί με. ΟΥ̓ Αὐυ. 599, οὐκ ἂν 
μείναιμι παρ᾽ ὑμῖν. 

120. ΟΥ̓ 108; ΤΕ εοἰ. θδδ, πόθος με 
διακναίσας ἔχει. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

9 ΝΥ Ν Ν ἌΣ: ω Ὃ΄ πα δ» 
οὐκ ἄρα μὰ τὴν Δήμητρα τῶν γ᾽ ἐμῶν ἔδει 

» 5 ᾿ς δαῳῖς " » ε ’ὔ » Δ᾽ ε ’ὔ 

οὔτ᾽ αὐτὸς οὔθ᾽ ὁ ζύγιος οὐθ᾽ ὁ σαμφόρας: 

ἀλλ᾽ ἐξελῶ σ᾽ ἐς κόρακας ἐκ τῆς οἰκίας. 
͵ 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ἀλλ᾽ οὐ περιόψεταί μ᾽ ὁ θεῖος Μεγακλέης 
ΕΥ̓ 

125 ανιππον. ἀλλ᾽ εἴσειμι, σοῦ δ᾽ οὐ φροντιώ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

5 3 5.9 - , ’ὔ ’ 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ μέντοι πεσών γε κείσομαι, 

ἀλλ᾽ εὐξάμενος τοῖσιν θεοῖς διδάξομαι 
αὐτός, βαδίζων εἰς τὸ φροντιστήριον. 

ἂν 35. Ὁ Ἅ 3 ΄ Ν Ν 
πῶς οὖν γέρων ὧν κἀπιλήσμων καὶ βραδὺς 

121. Δήμητρα: {π6 ΟὙΘΘΚΒ πβπΆ}}ν 
ΒΟΥ ὈΥ ἃ αἰν!ηϊΐν ἐπαῦ γγὰ8 ἴῃ 50ΠῚ6 
ΔΥ ΘοΠπθοίρα τ {Π6 βαθή]θοί οἵ 
ΑἸΒΟΟΊΌΓΒΕ. -- τῶν ἐμῶν : Ῥαγΐ. ΟΒ]. 

122. ζύγιος : ἴογ {πὸ τηρδηΐηρ οὗ [1185 
γΟΤα δπα οὗἉ σειραφόρος (1300), οἱ Ἐπιν. 
1]. 4. 221, τοὺς μὲν μέσους (υγίους, 

τοὺς δ᾽ ἔξω σειραφόρου-. ---σαμφόρας : 
866 Ο 29. 

123. ἐς κόρακας : ο ἔα ταυθη8. "ΤῸ 
θῸ οχροβρᾶ νιζῃοιΐῦ θυ 141] νγὰ8 {ΠῸ 

Ὑγουβὺ Οδ] ΤΥ [ῸΓ ἃ Οτροκ ; ΠΟΠῸΘ 
ἐς κόρακας ἃ8 ἃ ΟἼΓΒ6, 0 10 {λὲ εἰουϊί. 
10 νγὰ8 80 Θουῃιηοη {παΐ ἃ γ6ΓΡ, σκορα- 
κίζειν, νγὰ8 ἰουμηθα ἔτγοιη ἰἴ. Ηρτθ 

ΒΕΓ ρβίδοβ υθανοβ ἰὉ ἱπίο 18 βϑηΐ. 
50. «ἂν. 9900, οὐκ εἶ θύραζ᾽ ἐς κόρακας; 
Ραχ, 18 ἴ., αὐτὴν ἄρ᾽ οἴσω κτὲ.; Νὴ τὸν 

Δί᾽ ἐς κόρακάς γε καὶ σαυτόν γε πρός. 
ΟΠ 158, 6406, 789, 871. Τὴ {π6 οροπίηρ 
οὗ 1Π6 Βιγαὰβ ὕνγο θη πᾶν ἀοβογίρα 
{ΠΟΙ Γᾶοο πη ἀγὸ ἰγυίηρ ἴο ρῸ ἴο {πὸ 
θὶγαάβ, δἀῃᾷ ομθ οἵ {Π6πὶ βανβ (27 {{.}): 
οὐ δεινὸν οὖν δῆτ᾽ ἐστὶν ἡμᾶς δεομένους 
ἐς κόρακας ἐλθεῖν καὶ παρεσκενασμένους 
ἔπειτα μὴ ᾿ξευρεῖν δύνασθαι τὴν ὅδόν; 

124. θεῖος : τπηοῖο; ΠΘΥ͂Θ, ΠΟΎΘΥΘΓ, 

στγοαΐξ τιποίο (40). 
125. ἄνιππον : περιορᾶν ΤΟΡΌΪΑΥΪΥ 

ἴα Κοβ {πΠ6 ραγίϊο. ; σοΟηΒΘα ΘΗΤΥ δἵ- 

ἰοπηρὶβ παν Ὀθθη τηδ6 ἴο ἰηβοσύ ὄντα 

αἰζου ἄνιππον. Οπο Μβ. μὰ8 εἶμι ἴῸΓ 
εἴσειμι, ὙὨΪΟΝ τηᾶκο8 το ΤῸΓ ἴΐ. 

ΤῊ οἸββίοη οὗ ὄντα, ΠΟΥ ΘΥΘΙ, ΒΘΘΙῚΒ 

ἴο 6 ΔαΠΊ15510]6. 

1206. πεσὼν κείσομαι : ἃΠ ΘΧΡΤΘΒΒΙΟΙ 
τ Κο ἔγομπι τοδί! ηρ. ΠῚ ἃ νυ βίο ῦ 

γγὰβ {τον {ΠΥ 6 {ἰπη08, Π6 νγᾶὰβ 46- 

ΟἸαγοα ονοσοοπιθ. ἄϑβοῖ. Κιωη. δ89 Γ., 

ΧΟΡ. ἕν μὲν τόδ᾽ ἤδη τῶν τριῶν πα- 
λαισμάτων. ΟΡΕΣΤ. οὐ κειμένῳ πω 

τόνδε κομπάζεις λόγον. 
127. εὐξάμενος: Ξἰγορβίαθβ ἴ66]5 

Ηἷἶβ. πορᾶ οἵ αἰνίπο αἱα ἴῃ {Π18 ἀπάου- 

ἰακίηρ.---διδάξομαι : λαῦνό πιη εἰ ἰατισὶι, 

ἴδαγη ; βοῃπιθίϊπιθβ, λασε οπα ἰαισὴϊ, ἃ 

ΒΟΏ, ἴου ἰπβίασποο. Οὐ 1998, ἘὸῸὸν {πὸ 

ΤΟΥΠΊΟΥ 56η86, εὐ 111. ὙΠῸ οταϊπανν 
ΤΟΗ͂, πιδὸ ἰβ Τουηᾷ 194, 

128, βαδίζων : {π ῬΓΘΒ. ΠΟΤ πιᾶν 6- 

ποίο τοροιςοα αοιίοη, Ραΐ [π6 ἀβὸ ῬΓΟΡ. ἷἴβ 

τπαῦ πιοπιϊοποα ἴῃ τ 6 ποῖθ οἡ 780, φιυ, 



θδ ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΝ. 

180 λόγων ἀκριβῶν σκινδαλάμους μαθήσομαι ; 
3 ΄ 
τ ΤΕΟΨΝ. τί ταῦτ᾽ ἔχων στραγγεύομαι, 
3 3 " Ν ᾽ Ν » “ἊἉὦ ’ 

ἀλλ᾽ οὐχὶ κόπτω τὴν θύραν; παῖ, παιδίον. 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

βάλλ᾽ ἐς κόρακας: τίς ἐσθ᾽ ὁ κόψας τὴν θύραν; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. ἸΏ 

Φείδωνος υἱὸς Στρεψιάδης Κικυννόθεν. 
δ 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

186 ἀμαθής γε νὴ Δί᾽, ὅστις οὑτωσὶ σφόδρα 

190. σκινδαλάμους : ἴῃ Ῥ]αί. Πρρ. 
1. 3048, Ηρ Ιἱα 5 64115 {π6 αϊα]θοίίς οὗ 

Βοογδίθβ κνίσματα καὶ περιτιμήματα τῶν 
λόγων κατὰ βραχὺ διῃρημένα. 

191, ἱτητέον: 85 1 ἔτγοιη δ ἰτέω 
(1Πκ βατέω, δοτέω) .--- ταῦτα : οορταΐθ 

ΟΥ' 'ΠΠ6 1 ΟΡ]. οὗ στραγγεύομαι. ---- ἔχων : 
{Π15 Ραγίϊο. οἴΐθη ἀθηούθβ σοι πη 6 

ΟΥ̓ ΡοΥβίβίθησα ἴῃ 8, βίαίθ οὐ ἴῃ αοίϊηρ 

βου θ Ϊηρ᾽, ΔῊ 15 τπιβθα ψιΠοὺῦ 00]. Κα. 

3» ν. ὅ0,8,4. ΟΠ δ09; Παη. 512, ληρεῖς 

ἔχων. Αυ. 541, τοῦτο μὲν ληρεῖς ἔχων 
(τοῦτο ΟὉ]. οὗ ληρεῖς). ΄ΤΉ1ΠΔ7 ἰὼ ΟἿΓ 
Ῥαββαρο 15 7 ́λδβηι. 478, τί ταῦτ᾽ ἔχου- 

σαι κεῖνον αἰτιώμεθα; Νοῦ ΓΆΓΘ ἴῃ ῬΓΌΒΘ 
(ΡΙαΐ., 1λι6.); σΘΠΘΓΆ}]ν ἢ νου ἃ 
Ἰπηθρύϊθη αϊ, παρ δηαϊὶ, Τὰ 4 6 πη4]. 

192. κόπτω: ΡΙαί. ον. 5810 6 Η͂: 
μὴ κόψαντα τὴν θύραν εἰς οἰκίαν ἄλλο- 

τρίαν οὐ νομίζεται (185 ποί ἐΐ6 οἰιδίοηι) 
παρελθεῖν: ἀλλὰ νῦν μέν εἶσι θυρωροί, 
πάλαι δὲ ῥόπτρα (ἰηποοΐογ8) κρουόμενα 
πρὸς ταῖς θύραις αἴσθησιν παρεῖχεν, ἵνα 
μὴ τὴν οἰκοδέσποιναν ἐν μέσῳ καταλάβῃ 
ὅ ἀλλότβιος, ἢ τὴν παρθένον, ἢ κολαζό- 

μενον οἰκέτην. ΤΠπδῦ 8150 ἴῃ Ο]455108] 

ἘΠΠΠῚ65 {Π0Γ0 νγὰβ ἃ θυρωρός, ΠΘΔΥ εὐ 
Παηα αὖ ᾿θαβί, 15 ουἱαθηῦ ἔσο {Π6 

ἔαοῦ ὑπᾶαῦ θη Οὁπ6 ΚπΟΟΚΒ 6 [18 

παῖ. Ι͂ἢ {Π6 ἰ᾿ἰπβίδποθ Ὀθίοτθ 8, ἃ 

ῬΆΡΙ1 ΔΗΒΥΥΘΥΒ Π6 08]1:; ἴθ ἤαη. 88 
ἩΘΥ8Ο]65 ΠΙ561 ΔΡΡΘΑΥΒ ποθ Ὦ]ϊο- 

ΠΥΒΊΒ ΚΠΟΟΙΒ 8η6 ΟΥ65 παιδίον, παῖ, 

ἡμί, παῖ. Τῃ Αυ. ὅθ ἢ, ῬΙΠούδοσιβ, 

Κηοοκίηρ' αὖ ἃ ΟἸΠΠ ἢ ἃ βίομθ ἴο 50} 

ἋΡ {Π6 ὈΙγΧάβ, Βα 8 παῖ, παῖ, ἃ5 1 ἔτοτῃ 
Πα]. Τὸ {Π15 0811 {Π6 βογνδηῦ οὗ 
ῬΙαΐο ΔΏβυνουΒ (αη. 4604) αὖ [Π6 ραΐθ οὗ 
Ηδᾶθβ. ΟΥ 1146. Ὑπαὺ [Π6 θυρωρός 
γγ88 ΤΟΡΊΠΑΥΥ Του Πα ΟἾΪν ἴῃ ΠοΟῖι565 οὗ 
{Ππ6 θα] την 185 1168 ἴῃ Αὐσὶβῦ. Οεο. 
ι. 0, δοκεῖ δ᾽ ἐν ταῖς μεγάλαις αἰκονο- 
μίαις χρήσιμος εἶναι θυρωρός. ΤῊΘ πϑ118] 
γγοτα Του Κποοκίηρ' (Ρ ἃ] 8 7 6) 18 κόπ- 

τειν, Ὀὰὺ κρούειν 450 15 π5664, ὙὙ}116 
ψοφεῖν ἀοῃηοίθ5 {πΠ6 Βοππᾶ τηϑ86 Ὀγ [Π6 
ΟΟΟΥ͂ ἃ5 ΟΠ6 ΘΟΠΊ68 Οἷἦ (ΟΥ̓ 6 ἢ 876). 

134. Α βουϊο-οοτηΐο οθοῦ 8 ρσοαπορα 
Ὀγν Βίγορϑίδαᾶρβ ρΊ νίηρ' Πϑηη6, Ρα θυ, 

Δα παν Ῥ]δοθ (ἄθιη6), ἃ8 νγὰβ 7Ὸ- 
ααϊγρα ἴῃ 7πα]1οῖ4] Δ ηα ΡΟ] 164] Ῥτο- 

οοραϊηρβ. 61). 7)6 (ογ. δ4 1. : Αἰσχίνης 
᾿Ατρομήτου Κοθωκίδης ἀπήνεγκε πρὸς τὸν 

ἄρχοντα παρανόμων κατὰ Κτησιφῶντος 
τοῦ Λεωσθένους ᾿Αναφλυστίου. ... κλή- 
τορες (866 οη 1218) Κηφισοφῶν Κηφι- 
σοφῶντος Ῥαμνούσιος, Κλέων Κλέωνος 
Κοθωκίδη». ---- Κικύννα γγὰ8 ἃ θὴρ οὗ 

ἘΒΊΔΠῪ ΥΟΡΥΘΒοηϊοΩ ἃ8 ΟΔ]]Πηρ οὐ λ . {ΠπΠ6 {106 ᾿Ακαμαντίς. 
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ἀπεριμερίμνως τὴν θύραν λελάκτικας 
καὶ φροντίδ᾽ ἐξήμβλωκας ἐξευρημένην. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

σύγγνωθί μοι" τηλοῦ γὰρ οἰκῶ τῶν ἀγρῶν. 
ἀλλ᾽ εἰπέ μοι τὸ πρᾶγμα τοὐξημβλωμένον. 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

140 ἀλλ᾽ οὐ θέμις πλὴν τοῖς μαθηταῖσιν λέγειν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

λέγε νυν ἐμοὶ θαρρών. 

136. ἀπεριμερίμνως : Ο05. [Π6 ῬῇΏΓΑΒ6- 
ΟἹΟΡῪ οὗ [Π6 56Π009!, ---- “Ὑμο τπιη 1 Κ- 
ἸΠΡῚγ Κιοκραᾶ {Π6 (ΟΟΥ σ]Π 5ῸῸ ἢ υἱο- 
16πο6."--- λελάκτικας : νἱοΙοηΐ ΚπηοοΟΙς- 
ἴπηρ᾽ 15 οἴΐθῃ ᾿πἰτοαπορα ἴο ἀπγι856. (ἷζ 
Ρίιι. 1100 8ξ.,, ΚΑΡ. οὗτος, εἰπέ μοι, ] 

σὺ τὴν θύραν ἔκοπτες οὑτωσὶ σφόδρα; [ 
ἘΡΜ. μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ἔμελλον - εἶτ᾽ 
ἀνέῳξάς με φθάσας. απ. 88. ῬΙδαί. 
ἍΥ6. 1, 2. Ὁ, 4 π|18 1111Ὸ οδέ, αἱ 
ἤατη ῬὈΓοΐοσνο ποβϑίσαϑβ 866685 

αὐίοίαι.: Τοσ. πη. 11. 2: 84,18 88 

(),0γτε58) οδ᾽ἱοῖϊθταβ 5Β86}ΡὈ68 1η8π]|08- 
15 ἔγαβύγ δ. 

197. ἐξήμβλωκας : οαιιδοαϊ ἰο πιΐ5- 
ΘΔΑΥΤΉ, ---- ποῦ ἃ ΤΠΘΓ6 Τηρίαρ ΠΟΥ. ὅοο- 
Ταΐοβ, γΠΟ56 τη Οἴου, ΡΠ δοηδγοίοθ, νγἃ8 ἃ 

τη υτἴθ, ο 1164 Πἷβ τηϑί πο οἵ ᾿πβίσιο- 

οῃ τέχνη μαιευτικῆ. ῬΡ]αί. ΤΠ λεαεί. 

149 8, ἐγώ εἶμι υἱὸς μαίας μάλα γενναίας 
᾿ς τε καὶ βλοσυρᾶς Φαιναρέτης, (καὶ) ἐπιτη- 

δεύω τὴν αὐτὴν τέχνην. ΤΠΐ8, ἃ8 ΠΟ 

ΒΙΠΊΒ61 ΘΧΡΙΔΙΠη5Β ἰΐ, Τηθδη8 {παῦ ΠΟ 
(ο65 ποῦ πηραγύ Κπον]θᾶρο ἴο ΟἾΠΟΥΙΒ, 
θαΐ ἸΠΘΥΘΙΥ ββιϑίβ δὖ {Π6 Ὀἰσίῃ οἵ 
1468. 

198. Αὐ {π6 Ῥορίπηΐηρσ οὗ {Π6 νὰ 
Θἰσορβίδαθβ Πδα στϑριηουρα ἰὸ {πὸ οἷΐν 

ἴο ΘΒΟδΡρ6 {Π6 ταϊᾶβ οὗ {π6 1,δοράδο- 

ΤΟ ἶ8 8 (866 οη 0). ΗρΙο 6 ΒΡΘδ ΚΒ 
ΟΥ̓ πὶ σου ΤΥ ΠΟΙηΘ. ---τῶν ἀγρῶν: νροϊηίϊηρ το 1 Π|56], 

ἐγὼ γὰρ οὑτοσὶ ἄκων 

ΒΟΥΟΙΠΘΩ͂ ὈΥ τηλοῦ, Κα, ατσαῃ ἴπ, 111 
πόρρω, ποῦ, εἰς. (7. οη. «Απαῦ. ἱν. 3͵ 
28, πρόσω τοῦ ποταμοῦ. Ἡ. 757. 

199. τοὐξημβλωμένον : {πΠ6 56616] 
ΒΠΟΥΒ, ΠΟΎΘΥΘΙ, (Παὺ π6 ᾿ἰηγνοβίϊρα- 

ἰΐοῃ, ᾿ηβίθδα οὗ Ῥγονΐηρ' δ ΔΌΟΓΟΙ, 

γγὰβ οαΥτϊθα οὐδ ἢ οοΙηρ]οίθ 85π0- 
(655. [ ΤΔΥ 6 ἰπαῦ ἴπ {π6 ἢγβί 

ΟἸοιια5 βοτηθίῃϊηρ 6156 βἰοοᾶ Ῥθίουθ 
π6 βοϊθηθῆς δομϊθυθιηθηῦ ΠΟΥΘ ΠΔ7- 
ταῖϊθᾷ. Ομ τηϊρῃῦ 6 ἰοιηρίρα ἴο 
ΤΌΠΟΙ ἀνεμέτρει (152) τυα5 πιεαϑβιτγῖης 
(πϑτηοῖν, “θη γοὺ “Πυπάᾶογρα δἱ 
ἴῃ6 ἄοον᾽}) τδίπϑυ {πδπ ργοοοεαοε ἰο 
πιθαβιγα; Ὀπὺ {118 15 σαῖμου Ῥυθοϊααρα 

Ὀγ 148. 
140. οὐ θέμις: ποῖδ8,--α γἱο]ἃ- 

το οὗ αἰνὶπο οὐ Βδουϑα ἰδνν, το ουσϊηρσ 
ἴῃ {18 ᾿ηβίδποθ ἴὸ {Π6 βδογθαᾶ πην8- 
ἰθυῖθ5 οὔ {Π6 βόῇοοὶ οἵ ϑβοογαίοθβ. 
“ΠΡ ]Π]ηρ; [4165 οὖ Οὗ Β6Π00] 15. ὮΘΙΓῸ 
ἃ νἱο]αϊίζοη οὗ αἰνίπο Ἰανν, γΠ1]6 δ6ο. 

το 1292, {πῸ 508 οαπηοῦ 6 τη 46 ἸΔΥΡῸΓ 

ὌΥ τῖνουβ Πονίηρ ἱπίο 1, θθοδαβο ἴὖ 
γγου]α θ6 ἃ υἱοϊαἰΐϊομ οὗ λἀμηιαη τιφλί: 
οὐ γὰρ δίκαιον. Ὑ οἱ Ὁ τᾶν 6 ἀουρίοα 

ὙΠΟ οΥ δίκαιον ΠΟΙΘ ἀθποίθβ ἀπ ἰὴ 

ΤΠΟΤῸ {πᾶπ “1Π6 φοηοΓΆ] ἢΐποββ οἵ 
{πίη ρβ," ἴῃ {πὸ τποὰτἢ οἵ «Απιγηΐαϑ. 

141. οὑτοσί: σοοἸ]οααῖα!, ---- 7 λέγε, 
ἷ ΟἹ Ῥίμωι. 868, 



τ ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΝ. 

ἥκω μαθητὴς εἰς τὸ φροντιστήριον. 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

λέξω. νομίσαι δὲ ταῦτα χρὴ μυστήρια. 
ἀνήρετ᾽ ἄρτι Χαιρεφῶντα Σωκράτης 

145 ψύλλαν, ὁπόσους ἅἄλλοιτο τοὺς αὑτῆς πόδας. ὥτα. 

δακοῦσα γὰρ τοῦ Χαιρεφώντος τὴν ὀφρὺν 
-ϑα ᾿ ᾿ Ν ’ 3 , 

ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τὴν Σωκράτους ἀφήλατο. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

πῶς τοῦτο δὴ ᾿᾽μέτρησε; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

δεξιώτατα. 

κηρὸν διατήξας, εἶτα τὴν ψύλλαν λαβὼν 
160 ἐνέβαψεν εἰς τὸν κηρὸν αὐτῆς τὼ πόδε: 

κᾷτα ψυχέντος περιέφυσαν Περσικαί. 
’ ε ’ 5 ᾿ψ Ν » 

ταύτας ὑπολύσας ἀνεμέτρει τὸ χωρίον. 

ΚΑΡ. καὶ τίνα δέδρακε δῆτα τοῦτ᾽; 

ΣΥΚ. ἐμὲ τουτονί. 
145. νομίσαι: {Π6 ΟΠ ΒΒοη οἵ ἃ 

5107. ΤηΔ Κ65 {Π6 βρηΐ. γαίπου σΌΠΟΥΙΟ 
Δα «(45 τηποἢ ἴο 108 ΒΟΪ]ΘΙΊΠΙΥ. --- 

μυστήρια : ο", ΡῬ]αῦ. 7)εαεί. 1δ 6, ἄθρει 
δὴ περισκοπῶν, μή τις τῶν ἀμυήτων 
ἐπακούῃ. 

145. ψύλλαν: 566 οη 9 Δηᾷ 499. 
ΤΠ 185 ἃ ροοᾶ 1Π]|υδίγαϊίοη οὗ {Π6 

ἴαοῖ {πᾶ 5. ἢ ῬΤΟΙΘΡίϊο 8008. ΔΥῸ π864 
ἴῃ ΘΟΠΠΘΧΙΟΏΒ ὙὙΠΟΙΘ Δ ΟΥΙΠΔΤῪ ΟΊ. 
οουἹᾶ ποῖ 5ἰδπᾶ. ---- ἄλλοιτο : 4] {Πο11ρ}} 
8. ΒΡΘΟΙΔ] ΟΟΟΌΤΤΘΠΟΒ βιρροβίρα 10, [Π6 
αποβίϊοη Ῥτοροιηᾶρα τγὰβ 4 φεπεγαΐ 
ΟΠΘ: πόσους ἅλλεται κτέ. ----πτόϑας : 800. 
οὗ τηρϑβασο. ΤῊ 16 δθοῦῦ [Π6 Θὰ 
οὗ ἃ ἢἤδα βΒθ9πη8β ἴο Πᾶν τηϑα6 ἃ 60η- 
Β᾽ἀΟΥΑΌ]6 ᾿τηρσθββίοη. [ἢ Χο. ϑ'γηρ. 

6. 8, 6 ὥὕυτϑδοιβδῃ οἴοσῃῃ {ππ5 δα- 
ἀγοββοβ δϑοογδαίββ: ἀλλ᾽ εἰπέ μοι. πόσους 

ψύλλης πόδας ἐμοῦ ἀπέχεις" ταῦτα γάρ 
σέ φασι γεωμετρεῖν. Τῦ 15 4180 ΤΟ οΥΥΘΩ 
1ο ἴῃ 1π|ο. Ργοῆϊ: ὃ, 

160. τὼ πόδε: 45 1 1Π6 θα, [Π|κ6 
τηδη, δα ΟἾΪΥῪ ὕνο θοῦ. Τ1η βαχ, 98, 

γγ6 ἢᾶνο τὴν κεφαλήν τε καὶ τὼ χεῖρε 
οὗ ἃ ὑοοίϊε. 

151, ψυχέντος : 86. τοῦ κηροῦ. ὙΤΠΘ 
ἴον ἐψύγην 15. Ἰαΐογ. --- Περσικαί: 8ς. 
ἐμβάδες. 'ΤΠοθο νου ᾿δαῖθβ' 5Π005, 
ὙΠΟ 6 ΓῸ οἹοβο- Πρ ΠΚὸ {Π6 5κίη, 
ὮΘΠΟΘ περιέφυσαν. 

152. ὑπολύσας : {Π6 τιβιια] νγοτα ΤῸΣ 
ἑαζκίηρ οἱ 8]ι068, θα τὰν 6 τιβρᾶ ψ][ἢ- 
ουὖ 8 ΟΠ]. --- χωρίον : 8ραοε, αἸϊδίαποε. 
ΤῊΘ 168} Τηθ Αβια νγγὰ8 06 γδα6 πΠΑ͂ΘΥ 
βοϊθηθ τῆς οοπίγοὶ, ποῦ ὑἐμαύ οἵ 140 1, 

Δ “νι θλρα,α 

εὰ 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ὦ Ζεῦ βασιλεῦ, τῆς λεπτότητος τῶν φρενών. 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

’ὔ’ ὅ,5 » ν 5 Ἂὦ ’ὔ 

τι δῆτ αν, ετέρον ει πύθοιο Σωκράτους 

166 φρόντισμα; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

“Ὁ 3 ΄“ ’ὔ’ ᾿᾿ 

ποῖον; ἀντιβολώ, κάτειπέ μοι. 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

ἀνήρετ᾽ αὐτὸν Χαιρεφῶν ὃ Σφήττιος, 
γε ᾿ ΄ » Ν 3 , 
οπτοτεέρα Τὴν γνωμὴν εχόοιυ, τας ἐμπίδας 

Ν Ν ΨὉ τ Ἑὖ ὦ Ν Ε , 
κατα, Το στομ, ἄδειν 7 κατα, τουρροπυγιον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

΄, δ ς . ΓῚ Ἀ - . (Δ 
Τι ἼΤ εκεινος εἰπε περι ΤῊς εμπι ος; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

. “" Ψ “- 

100 ἔφασκεν εἶναι τοὔντερον τῆς ἐμπίδος 
΄ 

στέενον. 
ει “Ὁ 3 3, 3 “ Ν Α 

διὰ λεπτοῦ δ᾽ ὄντος αὐτοῦ τὴν πνοὴν 

βίᾳ βαδίζειν εὐθὺ τοὐρροπυγίου" 
ΕΣ “- Ἶ “-“ , 
επειτα κοιλον προς στένῳ προσκειμένον 

Ν Ν “ὦ Ν ’, “ ’ 

τὸν πρωκτὸν ἤχειν ὑπὸ βίας τοῦ πνεύματος. 

169, λεπτότητος : 6ΧΟ]. ρθη. Η. 
101; 6. 118,8. ΤἸμδ νοχζὰ 18 ρϑη- 

ΘΓΡΆΠΥ ΘΙΠΡΙΟΥΘα ἴῃ δὴ ἘὈΠΙΔνΟΤΆΡΪΘ 
Β56η86, θαὺ ΠΟΙΘ ἴὖ 15 αἰτογρα ἴῃ ἃ ἴ0Π6 

οὗ δατηϊγαίίοη. Ο( 230, 520, 559 ; ἅν... 
918. 

164, τί δῆτ᾽ ἄν: 56. λέγοις. 
108. 

157. β'.οἢ απθβίϊοηβ ΤΟΥ αἰβοιββοῦ 
Ὀν ἴπ6 ῬΒΠΠΟΒΟΡΠοΥΒ οὐ {πᾶ Ρουϊοά. 
Αὐσὶβῦ. βϑυϊοιβὶν αἀἰβουιββοβ {ΠπΠ6 ατι68- 
το ΠΟΥ {Π6 βἰηρίηρ οὗ ᾿ἰπβθοίβ 18 ἴὸ 
θῈ οχρ αἰπρᾶ (4. Πϊβὶ. ἵν. 9. 8. {{.)ν 
ῃ Α6]. Π|ίβι. Απ. 12. 10, Ὁ 15. βαϊᾷ οἵ 

ὥῥθο ὁἢ 

[Π6 οοτπηραϊδη Το πηθίστι8, μέμνηται ὅτι 

καὶ τῇ πυγῇ λαλοῦσιν αἱ τρυγόνες. 
169. ΤῊΪ5 γουβο βιιρσοβίβ Εν. 27ε(. 

074, τί δῆτα Φοῖβος εἶπέ σοι παίδων 

πέρι; 

162. εὐθύ: εἰγαϊσιξ 790.Ὁ (τουγαγαβ). 
ΟΥ Εφ. 284. ἨΔ... νἱϊ. 179, παρέβαλε 

νηυσὶ τῇσι ἄριστα πλωούσῃσι δέκα ἰθὺ 

Σκιάθουι Ἡ. Ἰδ7; 6. 182, 2. ἘΤοα. 
ἴῃ Ροθίγυ δηὰ ῬΓ͵ΓΌβΒ6. 

163. κοῖλον: επίαγφεα απαὶ Ποϊϊοιο, 

γοουσίηρ ἴο πρωκτόν, δ ΠΪ]6 στενῷ 18 
ῃριΐ. ἃπα τᾶν 6 864 88 ἃ ΠΟῸΠ ΟΥ̓ 

τοῖοι ἴο ἔντερον ἰπ 100. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

185 σάλπιγξ ὃ πρωκτός ἐστιν ἄρα τῶν ἐμπίδων. 
Ξυ τρισμακάριος τοῦ διεντερεύματος. 
εν ε , ,ὔ “Δ 9 ,’ - 

ἢ ῥᾳδίως φεύγων ἂν ἀποφύγοι δίκην, 

ὅστις δίοιδε τοὔντερον τῆς ἐμπίδος. 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

πρώην δέ γε γνώμην μεγάλην ἀφῃρέθη 
110 ὑπ΄ ἀσκαλαβώτου. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ς ’ὔ 

τίνα τρόπον; κάτειπέ μοι. 

ΜΑΘΗΤΉΣ. 
Ὺ»΄ 5 ῪΝΝ ΄»Ν » Ν ε Ν ζητοῦντος αὐτοῦ τῆς σελήνης τὰς ὁδοὺς 

165. ἄρα: λεη, Ἰ]αῦνο. ΟΥ̓ 1028, 
1410. 50. ταῦτ᾽ ἄρα, 7017 {686 γεαϑβ0Ή8, 
ἐμοη. (Οἵ. 819, 888, 963, 894. 

166. διεντερεύματος : ΟΟΙΪΟ ΜΟΓΙΩ͂, 
845 1Ὲ ἴγοιη διεντερεύειν, ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἴη- 
ἰϑηαρα ἴο βιρροβύ διερευνᾶν 8:η4 ο61- 
ταῖν βυρροβίϊηρ ἔντερον (τῆς ἐμπίδο-). 

167. «πι5ύ 85 διώκειν, ριιγϑιι6, ργο86- 
ομίο, Δα αἱρεῖν, ἑαΐο, οαἰοῖ, σαϊΐη ἐἦι6 

8μ1ξ, ἈΥΘ 5664 Οὗ {Π6 ΔΟΟΌΒΘΟΥ, 50 φεύγειν, 

το, 6 ργοβοϑοιίοαῖ ΟΥ̓αἸεγοηα οπο᾽5 οἷ, 
ἉἈΠΑα ἀποφεύγειν, 686αρθ, δ αοριιϊ δα, 
ΔΥΘ πιδθ οὗ [Π6 ἀοίοπάδης. ΤἼῊΘ ΘοΠ- 
ῬΙπδίοη φεύγων ἀποφεύγειν (4150 ἐκ-, 

προ-, κατα-φεύγειν) 18 ΘΟΙΏΙΠΟη. ΟΠ]. 

7Π|. χῖν. 81, ὃς φεύγων προφύγῃ κακόν. 
Αι. 118, δεῖ γάρ με φεύγοντ᾽ ἐκφυγεῖν 
᾿Αχαρνέας. Ἠαΐ. ἵν. 23, ὃς ἂν φεύγων 
καταφύγῃ ἐς τούτους, ὑπ᾽ οὐδενὸς ἀδικέ- 
εται. Χρη. Απαῦ. 11. κ. 7, τὸν θεῶν 
πόλεμον... ἀπὸ ποίου ἂν τάχους φεύγων 
τις ἀποφύγοι. "6 5]Π1}0]6 νου (1π {πὸ 
ῬΓΘΒ. Ῥδγίϊο. π811.8}}}) ἴῃ 8.0) βθηΐβ. 
ἀθηοίοβ οἴογί, 116 [Π6 σοΙῃροιΠ 
(1π {Π6 801.) ἀθπούθβ σϑβα]ί. 

108. ὅστις: 5μοῖ α ὁη6 ἀ8, αΠἢ 0Π6 
ισῆο, ἤΘτΘ ΔΡΡ]]ΘΑ το ἃ ἀοἤηϊΐθ ΡΟ υΒΟη. 

366 οἡ 42. ΟΡ 5. {Π6 5.1 0- ΘΟ 10 Γ606- 
τ10η. οἱ ἐμπίς ἴῃ {Π18 Ρα58849Ὁ. 

169. γνώμην : αἰν.ΟὉ7.Γο αἰ θα ἴῃ 866. 
ΜΙ Ρᾶ855. νοϊορ. Η. 724 8; ἃ. 197, ν. 2. 

170. ὅ66 οῃ 10 δοποθυπίηρ' {ΠῸ {1Π16 
ΟΥἩἨ γρδγ. ---ἀσκαλαβώτου : ο4116 4 4180 
γαλεώτης (114), 1,αὖ. 85:..8110 (εἰκίῃ ἴο 

5061] 8), ἃ 5118}1 ΠΖαγα. Πανὶηρ βέατ- 

ἰἶλ6 5Βροῖβ οὶ 15 Ῥαοῖκ. 7Τὺ νγὰϑ τηπ0}} 
Βοιρηῦ ἴον, Ῥθοδιβο 105 βκίη νγ88 ΓΤο- 

ΘΑΤαΘα ἃ5. ἃ Ῥγοίθοιοη ἀρϑϊπηδύὺ ορἱ- 
Ι6Ρ5.ὺ. ῬΙΙῚΥ τοΐουβ ἴο {Π15 νἱσύπ οἵ 
115 5κίη, θαύ βίαϊοϑ παῦ ΘῈ Ὁ 5Π 665 

{Π6 5Κίη 1Ὁ ἀθνυοῦτγβ 1 Ἰοϑῦ τηθη Βῃου]ᾶ 
ἀουῖνο Ῥθηθῆΐ ἔγοτῃ 10, δα δα α5 (1Λ]. 17. 
ΧΧΧ: 10, 27), αποπῖᾶτ πα} }}1ἢ 
ΔῊ 81 ἔσαπ απ] η τ 5 ΠΥ] 6 
ΠοΙΐπὶ ὑγδααδπηῦ; 16. Βὲ6110- 

ΘΠ ΠΟΙΊΘΙ «ἰπηύ ἴῃ πη 8]6 4ϊο- 
ὕπτ| γα δ] αῦαΠ). ΟἸ116 6115 
οϑύ ἴῃ ἸΟυοΙβ οβύϊοσ πὴ ἔρθη 68- 
ὑΥΔΥ Ια τ|6 δτιῦ ΟΔΙΛΟΙΒ Β0}Ρ1]- 
ΘΟἸΓΙΒΥ 6. 

171 ἔ. ὁδούς : ραΐἢ5. ---- περιφοράς : 
γουοίἑϊοηβ (ἈΡΡαγθηθ). ῬΡΙαῦ, ἤϑοφ. 
808 ο,, τὴν οὐρανοῦ περιφοράν. ΟἸΙο. 
7ΤΊηι. 9, αὖ ὕρυγϑτη πῆ 88 ΟἿ ΒΒ 
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Ν Ν ’ Δ 9 »» ΄, καὶ τὰς περιφοράς, εἶτ ἄνω κεχηνότος 

ἀπὸ τῆς ὀροφῆς νύκτωρ γαλεώτης κατέχεσεν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

σθ λ , , Ἕ ’ 
7) μά γα ΕωτΤΊ) καταάχέεσαντι ὠκράατους. 

ΜΑΘΗΤΗΣΙΔ 

116 ἐχθὲς δέ γ᾽ ἡμῖν δεῖπνον οὐκ ἢν ἑσπέρας. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

“᾿ “ν εἶεν: τί οὖν πρὸς τἀλφιτ᾽ ἐπαλαμήσατο; -- κατα κα ο 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

Ν “ ’ ’ ᾿ ’ κατὰ τῆς τραπέζης καταπάσας λεπτὴν τέφραν, 
κάμψας ὀβελίσκον, εἶτα διαβήτην λαβὼν 

ῬΙΟΧΙΠΘ ΔΙ ὈΪΓΟύ οἰἴα πὸ ΒΌΡΤ8 
θυ ῬΤΟΧΙΙηἃ 501185 οἴγοιηι- 
υϑοίϊο (περιφορά) 6556. 

174. ἥσθην : Δογ. οὗἩ [Π6 ᾿τητηραϊαΐα 
Ραβί, βοιῃθίϊηθ8 ΠαγαΪν ἰο Ὀ6 αἰβίϊη- 
συ ϊβηρα ἔγοιῃ ἃ ρσθβ. ((ὗ 1240; Αυ. 
ὅ10. Η. 842; ΑΜΊ. 19, κ. ὅ. Ιῃ {Π6 
ΒΘΟΟΠα Ρ615., δΝίμὦ. 18, 820. 

176. εἶεν: Κα Οὐῦ “ὙΟΥΥ μ6]].᾿ 
Ἐ. Μ., συγκατάθεσις μὲν τῶν εἰρημένων, 
συναφὴ δὲ πρὸς τὰ μέλλοντα. --- πρὸς 
τἄλφιτα: ἰο ργοοιιγο ὕγοαςῖ, ΟΥ ῬΟΥΠΔΡ5 
ἴῃ ἃ 1658 ΒΡΘοΪῆσ 56η86, 88 ἴῃ {Π6 οχ- 
ῬΓΘΒΒΙΟη οὐδὲν πρὸς Διόνυσον, τυἱΐβ το 
ΕΥ̓ΘΉ66 ἕο, δοαγίηᾳ προη, οἷο. ΟΥ̓ 6048, 
1188. --- ἐπαλαμήσατο : {118 ὙΟΙ 18 
τι8θ64 οἵ οὐ πηΐηρ᾽ ΘΟ ΓΙ Δ ΠΟΘΒ ΟΥ̓́ΡΙ ΔΒ, 
500 ἃ8 ὙὙΟΙῸ βου θοα ἰοὸ Ῥα]δπηθ6ο85. 
!αχ, 94, πέτομαι, τόλμημα νέον παλα- 
μησάμενος. ἘΜ ΡΟ]Ϊ5, 903, Παλαμηδι- 

κόν γε τοῦτο τοὐξεύρημα. ἩδρΙΘ {ποτ 
ἰβ αΑ͵βο σϑέθσθμοθ ἴοὸ {πὸ πιαπίρμίαϊίοη 
ΘΙΠΡΙογοα ἴῃ βίθα!ηρ. ΤῊ νογᾶ 15 
ἀουϊνοα τομὴ παλάμη, Ῥ4]πηα, Δπᾷ 

Παλαμήδης 15 Δποίπον ἀοτγίγαίνο. 

170 τἴ{ ΤῊΪ5 Ῥαββᾶρο Πὰ8 ΠΟΥ ὈΘΘῚ 
Βα ἸΒ δοίοσ ΠΥ ΟΧΡ] απο. θυμάτιον 15 

ἃι Θοη͵θοίατο οὗ α. Ἡρυτηδηη ἴῸΓ θοί- 
μάτιον. ὥϑοτηθ {π|1ΠηΚ (Π6 ῬαββαρῸ νγἃ8 
ποῦ ᾿ηἰοηαρα ἴο σίνγο Δ ΠΥ ΟΙΟΔΓ Τηθδη- 
ἴηρ. ὙΠ οὐ σοδαϊηρ [Π6. 56η86, ΟΥ 
ΤΑΠΟΥ {πΠ6 ΠΟΉΒΘΠ56, νου] 6 ἀροῦΐ 

8ἃ5 1ἿΌ]]ον5 : ϑδοογαΐθβ, θοϊηρ αὖ ἃ Ρὰ- 
Ἰδοβίσα (85 Π6 ἔγθατθηίν νγ85), ὙΠΟ 
{ΠῸ6 πιϑτι8] βδουϊῆσο ἴο ΗΘΓΙΠ6Β 15 ἃθοὺῦ 
ἴο 6 οἵεογοα (ΡΙαΐ. 1.χ5. 200 ἃ 6), Ρτο- 
ἰθηα5 {παὖ πο 15 σοΐηρ' ἴο ἀδιποῃβίγαϊζο 

ἃ ΘΟ ΘίσΙοἃ} ῬγΟΡΟβι0η, βοαο ΓΒ 
5065 ΟἹ ἃ [4016 50 ἃ8 ἴο ἄγαν {πὸ ἢρ- 
ὌΓΟ, ὈΘΠα5 ἃ Βρ1ᾧ Δ η4 τι805 1 ἃ5 ἃ Ῥδὶγ 

οὗ ἀἰνίογβ (διαβήτην), ἃπα, ὙΠΠ|Ὸ {πὸ 
αἰτοπίϊοη οὗ {Ππο56 Ῥγθβϑηΐ ἰβ Πχοα ἸΡΟῚ 

{Π| ἀοιπηοπβίγας οι, ἤ]ΟΠῸ5 ἃ Ῥίθοο οὗ 
{πΠῸ οἴονίησ. ΤΠ6 ρΡοϊηΐ, 1 {Πποτὸ 15 
Δηγ, σου] Ῥὸ ἰο Π|ιβίσγαίο {πὸ ὅ᾽- 

ογαίίο τηοίποᾶ οἵ αΠχίπρ βοΐθμποο. 
ΤΊΙΟ ρον 586 οὗ 4565 ΟΥ δβαπᾷᾶ 15 
Τα] 1 αν ἔσοηι {Π6 βίοτυ οὗ Ατο ἰτηοᾶο8. 
ΟἿ αἴ5ο ιν. 6 ῥγδοῖ., ΑἹ ΡΒ 
παπΐταρσίο οἱἰθοῦιβ δᾶ Τποάᾶϊ- 
οηβίαιιη [[ἰτ|β δηϊιηδανογεϊί 
σοοιηοίτῖοι βοποιηδἕα ἀοβοτὶρέία. 
'ΤΊΟσΟ τὰν 6 ἃ ἰαοὰαπα Ὀούνθοῃ 178 

πᾷ 179, 



74 ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΝ. 

ἐκ τῆς παλαίστρας θυμάτιον ὑφείλετο. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

180 τί δῆτ᾽ ἐκεῖνον τὸν Θαλῆν θαυμάζομεν ; 
" 3. "ἂν ἀπ 9» Ν ΄ 
ανοιγ, ανοιυΎγ ανυσὰς Το φροντιστήριον 

Ἁ ὃ “Ὁ ε ’, » Ν » καὶ δεῖξον ὡς τάχιστά μοι τὸν Σωκράτην. 
“ ’ 9 ῬΎΕΝ Ἂς ’’ 

μαθητιῶ γάρ" ἀλλ᾽ ἄνοιγε τὴν θύραν. --- 
δ ὙΕ Ἔ ᾿ Ν Ν ’ ὦ Ἡράκλεις, ταυτὶ ποδαπὰ τὰ θηρία; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

’ ,ὔ ΄- 

185 τί ἐθαύμασας ; τῷ σοι δοκοῦσιν εἰκέναι; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

τοῖς ἐκ Πύλου «ληφθεῖσι, 
ἀτὰρ τί ποτ᾽ ἐς τὴν γῆν 

179. ἘΠΡΟΙΙΒ πᾶ κΚο5 ἃ. Β1ΠΊ11Δ 7 
Ομᾶγρα ἰπῃ 910, δεξάμενος δὲ Σωκράτης 

τὴν ἐπίδειξιν (ᾷδων) Στησιχόρου πρὸς 
τὴν λύραν οἰνοχόην ἔκλεψεν. 

180. (κ, Αἅυ. 1009. ῬΙδααίῦ. Οαρὶ. Ἰ1ῖ. 
2,9 4,. οαυσοραο ΤΠ θα. “8: 

Ἰοηΐο ΠΟ διῃη8ηη Μι]οβίμστ ; 

δὴ ΡΟΪ δα βερίθηύίζδιῃ Ππ1Ὲ85 
Πἰτηΐπ85 Παρ δύου ἔαϊ. 

181. ἀνύσας : ἃΠ ΘΧΡΓΙΟΒΒΙΟΙ (ΒΟΙη6- 
{Ππη65 ὙὙ10}} τὶ ΟΥΓ ποτέ) ἀδηοίϊηρ ᾿πτηρᾶ- 
ἰἰθποθ. (ἡ ὅθ06, 685, 1263; δᾳ. ΤΊ; 
ἢ αη. 1171; Κορ. 80. 

188. μαθητιῶ; οοτηΐο ἀοβιἀογαίίνο, 
ΤοΟΥΤηΘΩ͂ ΠΚ6 β.0 ἢ ψΟΥΒ. ἃ8 χεζητιῶ 
ἴῃ 1987.---ἀλλ᾽ ἄνοιγε: “Ὀαΐ ἀο οροη.᾽ 

184. ΤἼΘ ᾿ΠςΘΥΙΟΡ οὗ {πΠ6 ποῦδβα (αύ 

8566 Τηἰγτοᾶ. ὃ 38) 15. ΠΟΥ͂ ΘΧΡΟΒϑᾶ ἴο 
γον (ΌΥ Τη68}8 οὗ {Π6 ἐκκύκλημα 1)).-- 

ὦ Ἡράκλεις : ἃ ὙΘΥΥ ΘΟΠΊΠΊΟΙ 6ΧΟΪ. αὖ 
ΔῈ ὈΠΌΒῈ8] βρης. ΟΣ Αυ. 814, 859, 
1129, είς. ὅὃο ὦναξ Ἡράκλεις, ἄν. 211 
Ἀπα οἵΐθη. ὦ πολυτίμηθ᾽ Ἡράκλεις, 

᾿χαδδὶ 

»ςἭἅ ῪΝὯΝ 

τοις Λακωνικοις. 
- Ἵ ε , 

βλέπουσιν οὑτοιί; 

εἶ. 807. Τίθ ἰομθ 15 ἴοο ἔδη}}}18} ΤΟΥ 
ἰγαροάγ. 

186. ἐκ Πύλου: Ιηο76 δΔοσυγδίοὶ 
ἐκ Σφακτηρίας. ἘΘίθργθημοθ 18 ἢ ΘΥΘ 
τηδα6 ἴο {π6 ϑραγίδῃβ οαρύαγθα Ὀγ {6 
ΑὙΒΘηΐδη5 πηαοὺ ΟἸθοη οα {π6 ᾿ἰβδηᾶ 

οὗ 5'ρῃδοίοσίᾳ ἰῃ 428 Β'ισ. Τπα 1οϑύὺ 
Δ11π465 το {πρὶν Ἰθαῃ δηα παραγ ἃν- 

ῬΘΆΓΔΠΟΘ αὐΐου {ΠῸῚΡ Ἰοηρ ΠΤ ΒΟῚ- 

Τηθηΐ, ΟΥ᾽ ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἴο {π6 584 Ὀ]ρῃς 
ἴῃ Υ ΠΊΟἢ {Π6 ῬΥΙΒΟΠΘΥ͂Β ΔΡΡΘΑΓΘα γῇ θη 

ἴΠ0Ὺ σοῦ Ῥχσοιρηῦ 10 ΑΥΠΘη8 Αἵ Γ᾽ 
Ῥοίηρ Ὀ]οοκΚδαᾶρα [ῸΓ ἃ Ἰοηρ {ἰπη6 ὁῃ 
{Π0 15] Πη. --- Λακωνικοῖς : 861]. 864 ἃ85 
Βα βύ. οΥ Λάκωσι. ἘΣΧΘΙΏΡ]65 816 Τουπα 

ΟἸΒΘΎ ΠΟΙ ἴῃ ΑΥΤ. Δ Πα 4180 ἴῃ Ῥ͵ΓΌΒΟ, 88 
Χρη. ἢ οἴϊ. 11. 4.10; ἱν. 8. 86 Δηᾶ 87, 

ΘΙ ΤΆ] Υ]ν ᾿Αχαρνικοί, Αεἦ. 829; Μεγα- 
ρικέ, Αἰ. 830; ᾿Αττικωνικοί, ᾿α;, 21, 
ΘΟΤΆΪΟΔΠΠΥ ΤΟΥ θα Δἴου Λακωνικοί. 

187. οὑτοιί: 4 Ἰοῃρ γΟΥΘ] ΟΥ̓ αἱ Ρἢ- 
ΤΠοηρ Ῥοίογο ἀοϊοῦο. -ἰ ἰὴ ΤΟΥΙΒ οἵ 
οὑτοσί 15 Βῃογίοηθα, 8.66 4150 οἡ 14, 



ΤῊΝ ΟἸΟΤΙΌΞ. .«.- ὦ] 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

“ Ν Ν Μ 

ζητοῦσιν οὗτοι τὰ κατὰ γῆς. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ζητοῦσι. 

βολβοὺς ἄρα 
ς ἵν. ἣν ἀν' οὐ ᾧ ΄ν 

μὴ νῦν τοῦτό γ᾽ ἔτι φροντίζετε: 
190 ἐγὼ γὰρ οἶδ᾽, ἵν᾿ εἰσὶ μεγάλοι καὶ καλοί. 

ΓΑ Ν σ “Ἁ ε 9 9 5 ’ 

τί γὰρ οἵδε δρῶσιν οἱ σφόδρ᾽ ἐγκεκυφότες ; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

οὗτοι δ᾽ ἐρεβοδιφῶσιν ὑπὸ τὸν Τάρταρον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

τί δῆθ᾽ ὁ πρωκτὸς ἐς τὸν οὐρανὸν βλέπει ; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

ιν Ἂς 5 δ'..Ὰᾳ, 5 “Ἢ ’ αὐτὸς καθ᾽ αὑτὸν ἀστρονομεῖν διδάσκεται. 

188. τὰ κατὰ γῆς: ἴῃ ΡῬΙαί. 4οί. 
19} {Π6 δοουβαίίοη τηϑθ Ὀγ {πΠ6 οἱα 
ΘΠΘΙΉΪ65 οὗ ϑοογαΐθβ 15 Τθρυοβθηϊθα ἃ 
Ῥοίησ, ἴῃ Ῥαγί, βυθβίδης αν {Π185: 

Σωκράτης ἀδικεῖ καὶ περιεργάζεται ζητῶν 
τά τε ὑπὸ γῆς" καὶ οὐράνια, ΤῊΪ5 
ΟΠΔΥΡΘ 15 τοίαίθα αὖ Ἰθηρίῃ ἴῃ {π6 
«Αροϊ., ἃπιὰ 18 αἰβργονθα 4180 ὈΥ {ΠῸ 
ἰρβί μην οὗ Χρὴ. Οὐ ἤει. 1. τ. 11. 
Ὑοὺ ῬΙαΐ. ἴθ Πῖβ αἰδ]οσιιθβ 065 ποί 
ΒΟΓΌΡΙΘ ἴο ΤΟΡρτθβοηῦ ϑοογαίθβ ἃ8 ΒΡ60- 

ταἰαϊηρ ἀροσῦ {Π6 ἸοΟΔΠ ΠΥ Δ Πη4 παῦαγο 
οὗ Ηδᾶοβ, εἰσ. ΟἿ Ῥλαεά. 118 ἢ. Τὴ 
{Π686 οα865 ϑοογαΐθβ 18, πὸ ἀοιδθί, ἃ 

ΠΠΘΙῸ ἀγαπιαί᾽β ρεγβοπα. ---- βολβούς : ἴῃ 
{πῸ6 Τπαρστηθηΐ οἵ ϑίτγορβίαθβ, [Π6 ΟΠ] 
{πη ρθ ποσί δοοζίηῳ τη αΐον {δι στοιιπεὶ 
ἅτ ὈΠα]Ό1, ῬΆ]ΡοιΒ τοοΐβ ΒΊΟΝ 

στον ὙΠ, πα οΥο ΠίρΉΪν ΡΥΪΖρα ἃ8 
οο. 866 οἡ 190. 

189. φροντίζετε: ΟὈ5. {π6 ἔτοαᾳ. το- 
ΘΌΤΤΘΠΟΘ οὗ {Π6 ῬΒΙΟΒΟΡἾΟ4] ποσὰ 8 
Τοτγιηθα οἡ {Π6 βίθμῃ φροντιδ-, Β110}} ἃ8 
φροντιστήριον 94, μεριμνοφροντιστής 10], 

ν. » 

φροντίζειν 125, φροντίς 137, φρόντισμα 
1δῦ, εἰς. (ΟἿ 228, περιφρονῶ. 

190. μεγάλοι: ΡΙΐη. Ν. 7Π. χῖχ. 5. 
90, οἵοάαϊαπίαν Ὀα]01 δηΐθ 

γοσῦ, δὰ ἀρύρυϊουθβ 1ΠΠ160ὸ {ἰ- 

πηὐ.. Τα οαπ α18 τστοΐαπαϊοτὶ- 

θαΒααΘ 1808 οὐ σγαπα βϑε πη. 
191. γάρ: ἴπ απροβίϊομβ ονοκοα ὈῪ 

ΒΌΓΡΓΪΒΟ αὖ βοιηθίῃϊηρσ 1π8ὺ ΟὈΒογυ οί, 

γάρ 18 οἴΐζοη πϑοα νιτπουΐῦ τοίθγθηοθ 
ἴο δηνίπίηρ {παῦ Πὰ8 Ῥθοη βαϊά. (ἷκ 

200, 218. ---- ἐγκεκυφότες : ςΥ Τ᾿ ογαΐοβ, 
8. 21, ὙΠ Θτο {Π6 ΡῈΡ118 οἵ ῬΙ]αῖ. πάντες 

ἀναυδεῖς τότ᾽ ἐπέστησαν καὶ κύψαντες 
χρόνον οὐκ ὀλίγον διεφρόντιζον. 

192. οὔτοι δέ: ἴῃ ἀπε {Π| 0515 ἴο οὗτοι 
ἴῃ 188, {π6 ρα ΚΟΥ, ἃ8 [87 ἃ5 {Π6 σ,δτη- ᾿ 

πα ϊο41 οοπμβί. 15 ΘΟ πΟΟΤ ΘΩ͂, αἰβγοραγά- 

ἴῃ ἴπ6 ᾳαοβίϊοπ οοπίαϊηρα ἴῃ 19], 

ΑἸΠΟῸΡ 6 ΔΉΒΎΘΙΓΒ ἰδ ἃ85 1 ὈΥ δοοί- 

ἀοηί. -- ἐρεβοδιφῶσιν : οοπιῖο νοτγά, 

τ αϊοα!πρ ἴπ6 ἄθορ Βροουϊαίίοι ν μϊ ἢ 
Ῥοποίγαϊοβ οὐὸθ Ὀοηθαί 'ΡΑΓΙΆΤΊΙΒ, 
γΠΟΓΟ ἔποτο 18 --- ποίΐηρ,. 



τ ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΝ. 

195 ἀλλ᾽ εἴσιθ᾽, ἵνα μὴ ᾽κεῖνος ὑμῖν ἐπιτύχῃ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

’, Ψ ϑ 3 5 3 ) ν 

μήπω γε, μήπω γ᾽" ἀλλ᾽ ἐπιμεινάντων, ἱνα 
“ δ ’, 

αὐτοῖσι κοινώσω τι πῤαγμάτιον ἐμόν. 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

53. λλ᾽ 59 ΩΝ 3 59. κα Ν δ 9.2 
ἀλλ ουχ Οἷον Τ αὕὔυτοισι προς τον ἀέερὰ 

» ΄ κ Ε 5 ν , 
ἔξω διατρίβειν πολὺν ἄγαν ἐστιν χρόνον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Ὑ “ ω ΄, ἃς 905...» ΑΝ ᾿ Ὡν 
200 προς Των θεῶν, Τι γὰρ τάδ Εστιρν; ΕἘΥΠΕ μοι. 

ΜΑΘΗΤῊΣ. 

ἀστρονομία μὲν αὑτηΐ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗ͂Σ. 

Ν ν 
τοῦυτι δὲ τι: 

Ψ 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

γεωμετρία. 

195. εἴσιτε: ὙΠΟΙΘ 676 {Π6ν, δηα 
μον αϊα 10 οοτηο δρουῦύ {Ππαῦ {Π6Ὺ ὑγΘΥῸ 
{ποτ ὅθε [Τηϊτγοᾶ, ὃ 98. --- ἐκεῖνος : 
1116, ἄοπούϊμπρ 18 ᾿πηροΥΐϑη06. --- 
ἐπιτύχῃ: “ἐπιτυγχάνειν ἀἸΟΙ ΠΥ αα1 
αὐδογῖῦ; περιτυγχάνειν ααἱ ΠΟ 
4 ΔΘΥΘΩΒ πη «οἱϊαυϊα ἱποῖαᾶϊ,;» 
α. Ηοσιπᾶπη. Οὗ 835. ὙΠαο. ν]. 25. 2, 
τῶν πλοίων (Ὑ16 ἢ ΤΠΘΥ ΟΓΘ ΒΘ ΚΙησ) 
ἐπιτυχοῦσαι (αἱ νῆες) τὰ πολλὰ διέφθει- 
ραν. Βαΐ ΒοπΊου! Πη68 ἐπιτυγχάνειν 18 
πι8ο4 οὗ Ππάϊηρ ὈῪ δοοϊδοηῦ. (. Ἠάι. 
ϊ. 68. 11, ἐγὼ γὰρ ἐν τῇδε ἐθέλων τῇ 

αὐλῇ φρέαρ ποιήσασθαι, ὀρύσσων ἐπέ- 
τύυχον σορῷ (οοβῖη) ἑπταπήχεϊ. ---- 
ὑμῖν : Π6 ΒΙΤη5617 Τοπηδίηβ τ] ΚΑ Χ6Ρ- 
β'δᾶθβ. 

196. μήπω: ἀορτθοδίουῦ. ΟἹ 267. 
198. πρὸς τὸν ἀέρα: ἴῃ {Ππ6 ΟΡΘῊ 

Αἰγ ΠΟΥ σου] Ἰοβθ {Π6ῚΓ ΒΟΠΟΙΑΙΥ 

ῬΆΠ1ΟΥ. Ιῃ [πι0. Απαοῖ. 24, ϑο]οη 
88. 0Χ8, τὰ σώματα ἐθίζειν ἀξιοῦμεν πρὸς 
τὸν ἀέρα κτέ. 

200. Ἠοίοσθηοθ 18. Πούθ τηϑθ ἴο 
δδίσοποιηΐοαὶ πα ρσοοπηθίσι δὶ ᾿ηδύγα- 

Τηθηΐβ. 

201. ΑΒΙΓΟΠΟΙῚΥ (4 Π4 ρσΘΟΙΠΘίΓΥ), 80- 
οογάϊηρ ἴο [π6 νον οὗ δοογαῦθβ, ουρθηῦ 
ἴο 6 Ρυγβιιθᾶ ΟΪΥ ΤῸΓ Ῥγδοίϊοα! Ῥυγ- 

Ῥοβθβ. Μοῖὸ αρβίγαδοῦ Κπον]θᾶρο Π6 
ΤΟρ ΑΓ 6 ἃ8 τ|5616885, ΔΠα ἴο ἱῃηνοβύϊραϊο 
ἴ00 ΔΗΧΙΟΊΒΙΥ περὶ τῶν μετεώρων ἃΡ- 

ΡῬοΔγοΩ͂ [ο ᾿ἶτη ἴο 6 ΘυΥΘ ἢ ΟΠ ΓΑΥΎ ἴο 
{π6 ψ}}}} οὗ [πΠ6 ροᾶβ. (Χοη. ἤἥτηι. ἷν. 
γ. 2 1.) Οἱ {Π6 οἴπον παπᾶ, {Π6 ΒοΟΡἢ- 
ἰδ Ηἱρρΐδβ οὗ ἘΠῚ5 ἃπα οὔμπουβ ἐδαρηῦ 
ΔΒΙΤΟΠΟΙΏΥ, ἃ ηἃ {ΠΟΓῸ πηδὺ παν ῬΘΘΗ 
ΤΟΪΘΥΔΌΙΥ σΌΠΟΥΑΙ ἱπίογοδὺ ἴῃ {Π6 β.Ὁ- 
Ἴ6ο. -- αὑτηί : ΟὟΒ. Δ5β: πη] ὐΐοη οὗ 
σΌΠΟΥ ἰο {πα΄ οἵ [π6 ῥτϑᾶ. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Δ 9 ἰοὺ ’ 

τοῦτ οὖν τί ἐστι χρήσιμον; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

γῆν ἀναμετρεῖσθαι. «(τ χω, 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

πότερα τὴν κληρουχικήν ; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 
Ψ κ᾿ 

οὔκ, ἀλλὰ τὴν σύμπασαν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

53 “Ὁ ΜΝ 

ἀστεῖον λέγεις. 

206 τὸ γὰρ σόφισμα δημοτικὸν καὶ χρήσιμον. 

ΜΑΘΗΤῊΣ. 

αὕτη δέ σοι γῆς περίοδος πάσης. ὁρᾷς; “5. 9).- ΑΛ τσ. 

202. τί: δοο. οἵ τοβρϑού, ϑαᾳαΐν. ἴο 
εἰς τί. ΟΥ̓ Ὥστ. 226 Ὅον. 811, τί... σὺ 

ΩΣ ὦ εἶ; 
203. ἀναμετρεῖσθαι : {Π15 ἰηΐ, [Δ Κ68 

ἴπΠ6 ΡΙδοθ οὗ {πὸ δοο. τί ἰπ [π6 ργθορᾶ- 
ἴπηρ φαρβίϊοηῃ. Τὴ οἴμοῦ ΘΧΘΙΏΡΙ]Θ 
οἰζρα Ὄγ 1,.. δῃᾶ 5., ἄν. 581, ἔστι τῶν 
λόγων ἀκοῦσαι... χρήσιμον, 15 ποῦ ἴο 
{πΠ6 ῬοΪηΐ. --- ΤῊΠΘ τοΓα Τηθ6 88 πιεαϑ8- 

πγ6, ἰαῃ οἷ, δια πθπορ αἰυΐάα. ομιΐ. 

ϑύσορβίδ 68 ἐβκοβ 1Ὁ ἴῃ {π6 Ἰαβϑὲ 5686. 
ΟοΠπαυογρα ἰουυ ΤΟΥ, 680. αὐΐου Ῥοσῖ- 
Ο65᾽8 ΠΠΠη6, νγὰβ8 αἰν θα Ὀν Ἰού (κλῆρος, 
Βθποθ κληρουχία) δΙηοπρ {ῃ86. ῬΟΟΙῸΓΡ 
Οἴαββοβ, δἰΐζου ἃ θη Πα Ὅθθη βοΐ 
δρατσύ ἴου [6 σοᾶβ. ΟΥ̓ Τπαο. 1]. ζο. 
ΤΠ6 τηϊᾶ. ἀναμετρεῖσθαι 8 τᾶτο, Ὀπῦ 
ποῦ τὴ πουῦ ΡᾶΓ811601.0 ( Ἑτρ. 622, 
οὔκουν μ᾽ ἐάσεις ἀναμετρήσασθαι τάδε; 

Ἐπτ. ΕἸ. δ2, πονηροῖς κανόσιν ἄναμε- 
τρούμενος | τὸ σῶφρον. --- πότερα : {{Π|8 
Δ 15 Θατιῖν. πότερον ἃΛΘ ποὺ ΥΘΓΥῪ ΓΆΤΘ 
ἴῃ β' πρὶ αἰιθβίϊοηβ ἴῃ {Π6 ΘΟΠΊ ΘΟ ΔΠ8Β 
δηᾷ Ρ]αί. ΟΥ̓ απ. 09; Αυ. 104, εἰο. 

204 ἢ. δΒιτορβίδαρβ, ἐακίηρ ἀναμε- 
τρεῖσθαι ἴῃ {Π6 56η86 οὗἉ αἴνΐα οἱ, εἰΐ8- 
ἰγϊδιιίο, ἢ πα5. 510} ἃ ἰτραϊπμηθπηῦ οἵ αἱ 

ἐλε ἰαπα ἃ βοοᾶ 1668 --- ἴοτ {πΠ6 ῬΘΟΡΪο. 

ΕῸΓ ΟΥΘΙ ΘΟΙΠΠΠΪβίϊο σίονβ, οἢ 

Ἐεοὶ. 6351, δημοτική Ὑ ἣ γνώμη καὶ 
καταχήνη Ϊ τῶν σεμνοτέρων. ἘΡΆΠ]18, 
72, ὁ πρῶτος εὑρὼν τἀλλότρια δειπνεῖν 
ἀνὴρ [ δημοτικὸς ἦν τις, ὡς ἔοικε, τοὺς 

τρόπους. 
206. σοί: 50-0Δ116α οἴπῖοα] ἀαὲ. Η. 

10; 6. 184, 8, ν. 0. --- γῆς περίοδος : 
οἰγοι τι Ἔγποθ ο7, ΟΥ̓ 7οιγπεῃ αγοιιεί, 
ἔλα οαγίΐ; ἴπθπη ἃ αδϑδογίρίϊοα ὁ ἐπε 
εατγίθ (Ηαι. ἵν. 36); ἤπΑΠ]ν, ἃ8. το, 
ἃ πιαρ 9 {Ππ τυοτϊά. πᾳ Ηάΐ. ν. 49, 

Αὐϊβίαροταβ ΘΟ 08 ἴὸ ὥὥϑραγία ἔχων 

χάλκεον πίνακα, ἐν τῷ γῆς ἁπάσης πε- 

ρίοδος ἐνετέτμητο καὶ θάλασσά τε πᾶσα 

καὶ ποταμοὶ πάντες. ΤΉΘΟΡΓαΒίι8. ἴῃ 

Ηἶβ 1} (Τορ. Τ,. ν. 2. 81) αἶνοβ αἴγθο- 

ἰἰομβ σοποθυηΐπηρ τοὺς πίνακας, ἐν οἷς 

αἱ τῆς γῆς περίοδοί εἰσι. ΑΕ]. Κ΄. Η. 

111. 28, Σωκράτης τὸν ᾿Αλκιβιάδην μέγα 

ἀκα. ἡ υλγμοτ 



᾿» 

““ 

18 ἈΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΝ. 

αἵδε μὲν ᾿Αθῆναι. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

’ Ἁ ᾽ὕὔ 5 

τί σὺ λέγεις; οὐ πείθομαι" 
ΑΨ. δ Ν » ἜΑ θ ΄ 
επει οικαστας ουχ οβώω κα Ὡβεῦνος 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

“ “ὦ ’, 

ὡς τοῦτ᾽ ἀληθῶς ᾿Αττικὸν τὸ χωρίον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἈΝ “ “Ἢ 9 ε Ν ὃ ’ 

210 καὶ που Κικυννὴς εἰσιν οὐμοι δημοταιυι; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

ἐνταῦθ᾽ ἔνεισιν. ἡ δέ γ᾽ Εὐβοι᾽, ὡς ὁρᾷς, 
’, 

ἡδὶ παρατέταται μακρὰ πόρρω πά 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

οἶδ᾽ - ὑπὸ γὰρ ἡμῶν παρετάθη καὶ Περικλέους. 
ἀλλ᾽ ἡ Λακεδαίμων ποῦ ᾽σθ᾽; 

φρονοῦντα ἐπὶ τοῖς ἀγροῖς ἤγαγον εἴς 
τινα τόπον, ἔνθα ἀνέκειτο πινάκιον ἔχον 
γῆς. περίοδον, καὶ προσέταξε τὴν ᾽Αττι- 

κὴν ἐνταῦθα ἀναζητεῖν. ὡς δὲ εὗρε, 

προσέταξε τοὺς ἀγροὺς διαθρῆσαι. τοῦ δὲ 
εἰπόντος - ἀλλ᾽ οὐδαμοῦ γεγραμμένοι εἰσίν, 
ἐπὶ τούτοις, εἶπε, μέγα φρονεῖς; 

207. αἵδε: οΟΌ5. {Π6 Ἰο08] τι56 οὗ {Π6 
ἄριη. ΠΟΘ δπᾶ 68ρΡ. ἴῃ 212 δᾶ 214. 

ΟΠ 141. Η. 698. 

208. ΤἼη6 Τοπᾶάηθββ οὗ πὸ ΑἸἰΠοηΐ- 
8.8 ΤῸΓ Πρ ύοη νγὰ8 0Π6 βυθή]οες οὗ 
τ] 0 ἢ τ] θα] οἡ 0Π6 Ῥᾶγύ οἵ οουηθ- 
αἴαηβ8. ΕὝΟΥΥ γοὰῦ 6000 οἰ{]Ζθη5 
(ε8ρΡ. 602) νγεσθ ἡλιασταί (77 γηιθΉ). 
ΟΦ ὰᾳ. 1811; Αν. 80; Ῥα;, δ0δ, 

οὐδὲν γὰρ ἄλλο δρᾶτε πλὴν δικάζετε. 

1λιο., ἴπ 8ὴ ϑηυπηθγαίίζοη οὗ παίϊομδὶ 
ΟΠδΥδοίου βίϊοβ, Βα γ5, 7εαγοηι. 10, ὃ 
Φοῖνιξ ἐνεπορεύετο καὶ ὃ Κίλιξ ἐλήστευε 
καὶ ὅ Λάκων ἐμαστιγοῦτο καὶ ὃ ᾿Αθη- 

ναῖο9 ἐδικάζετο. 

209. ὡς: 8 6]]Ἰ}ρ016 4] τηοᾶθ οἵ 6Χχ-: 
ῬΥΘββίηρ 8 ἈΒΒΌΓΘΠΟΘ, ΒΟ] υ δῦ 8 8]- 
Οροσβ ἴο {π6 6] Προ! α86 οὗ γάρ: 
(γοιι πιαῃ τοϑὲ αϑϑιγθαὶ {διαὶ ϑιιοῖι 18 {δι 
(α56Ὶὴ α8, εἰο. Νοῦ ΥΘΥΥ ΘΟΙΏΠΊΟΙ, ὉΠΟῸΙΡῚ 

ΒΘΥΘΙΓΆΙ ΘΧΔΙΊΡ165 ΟΟΟῸΙ ἴῃ {Π6 ἀγδιηδ- 

ἰἰδίθβ. οΘ Τη8Κ6 ὡς ἀθοϊεγαίϊνο: 
(γοιι πιαῃ τοδί αϑ8ι7641) ἐδαΐ, εἴα. 

210. ϑίγορβίδαᾶθρβ, 511} ᾿πουΘ Ὁ] 8, 
ἰπαυΐτοβ: “Απα ΘΟ ἴΠθη 816 {Ππ6 
ΟἸου πηΐδηβ, ΤῊΥ̓ [6] ον -ἀθιηβι θη ᾿ 

--οὐμοί: {π6 ε οὗ οἱ ἀΙΒΑ ὈΘΔΥΒ, ἃπα 
ΟΥ̓ΔΒ15. [ἈΚ65 Ῥ]δοθ, {πο} {ΠΘΓΘ 18. ΠΟ 
ον! άθηοο {παῦ {π6 ἱπίουτηθαϊαίθ ἔΌΤΤΩ 
γγ88 ΘΥ̓ΘΥ͂ τπι86. 

212. παρατέταται : [ΐ658 δἰγοίοἤιοα] οἱ 
αἰοηγοῖαε (ΑΗ 6α) ἰο ἃ στοαὶ ἰοησίξ; 
ΒοηοΘ {ΠῸ ΘΑ ΠΟΥ ἤδιηθ Μδουῦῖβ. ίσορ- 
β'αᾶθβ, Πού υ σ, ἔα κ65 παρατείνω ἴῃ [Π6 
Β6Π86, 8ἐγοίοἶ, αὐ ΟἼ,6᾽8 7δεΐ, βιιδάμιιο. 

2138. ὙΠΟ. 1. 114, καὶ ᾿Αθηναῖοι ἐς 
Εὔβοιαν διαβάντες Περικλέους στρα- 

νυ. Δζωα «λλώλαχωλ τ» αβκγυ δ 
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ΜΑΘΗΤΗΣ. 
ν 5 Α͂ ε , 
οπου στιν; αὑτηι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

2165 ὡς ἐγγὺς ἡμῶν" τοῦτο πάνυ φροντίζετε, 

ταύτην ἀφ᾽ ἡμῶν ἀπαγαγεῖν πόρρω πάλιν. 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

ἀλλ᾽ οὐχ οἷόν τε νὴ Δί. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

οἰμώξεσθ᾽ ἄρα. 
, , Ν ον 8.92 5 “Ὁ. ’, 3 ’ φέρε, τίς γὰρ οὗτος οὑπὶ τῆς κρεμάθρας ἀνήρ; 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 
ἄν" 

αυτος. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
, " ’ὔ 

τίς αὑτὸς; 
ΜΑΘΗΤΗΣ. 

Σωκράτης. 

τηγοῦντος- κατεστρέψαντο πᾶσαν (448 
Β.0.).. Οὗ Ιαί. ῥετγ. 28. 

214, ὅπου ᾽στίν: ἜΘΗ {Π6 ῬΘΙΒΟΠ 
ααοβίϊοπθα {Ππ5 τορθαΐβ [Π6 ἀΘΒΊΟΠ, 
Ὁ 15 ΤΟΡΌΪΑΥΪΥ ρΡαῦ ἴῃ {πΠ6 ἱπαϊγθοῦ 
ἔοστη (τοὶ αὐϊνο- που); θα ΘΧχορθρ- 
{10Π8 σοῦ ἴῃ {πΠ6 Μ85. Οὐ 6064, 077, 

690, 768, 7600, 1248, εἰε. ἙἘΣΟΘΡΊΪΟΠΒ 

(ἴῃ {π6 Μβ5. αὐ 168): οἰ. 101; Ιαη. 
1424. Ραχ, 847; Αὐυ. 008, 1284. Κτ. 
ϑρν. 51. 11,9: 

215. ϑϑρατγία, 'ἴῃ ΔΠΥ͂ 6886, 1168 ΓΑΊΠΟΓΙ 
ΠᾺΡ ἴῸΓ {πΠ6 οοτηξογῦ οἵ ϑίγορβι 98, 
Ῥαῦ οἡ {π6 ΠΡ 516 ἰβ8 Τϑαγ!Π 
ΟΙοβα ὈΥ ; 80 6 Θχοϊδί πη: “ΟΝ ΠΘΔΓ 
ἴο α58! Ηργθ 18 ἃ οᾶ86 ΤῸ ΒΘΓΙΟῚΒ 
ΘΟΡ ΔΈΟΙ, --τ- ἰο ἴα κα ΠΟΥ δαεῖ απφαΐπ 

(πάλιν) ἴδν ἔγουη 115, ὙΠῸ} ᾿πηΡ] 168 
{παῦ [Π6 τῆὰρ παᾶ Ῥγοιρῆΐ ΠΟΙ ΠΘΆΓ, 
Ηδ ἄοορβ ποῦ υπᾶογβίαπα {Π6 βο8}6 οἵ 
1Π6 πὰρ. ΤΠ Ῥοθῦ ΔΒΒΌΠῚΘΒ. 8016 

δοφιπδϊηΐδηοθ ὙΥ 11} ΟΠαγίβ. 

217. νὴ Δία: 1Ὁ που] Ῥ6 ῬΟΞΒΙθ]6 
ἴο γδηβῖου {Ππ086 νγοσβ ἴοὸ {π6 ποχί 
δοηΐ., θαῦ ἰὖ 18 ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ; ΤῸ ἃ]- 

ἐποιρὴ μά (οχοορύ ἴῃ ναὶ μά) ΟΟΟΘῸΓΒ 
ΟὨΪΥ ἴῃ πθρ΄. Βοηΐβ., νή 15 ἀβρᾶ ποῖ ΟἹ] 
ἴῃ αἰστηδίζοηβ, Ὀὰαὺ ΒΟΠΊΘ  Π]65 4150 ἴῃ 

ποραίίοηβ. 7}1ε8πι. 040, νὴ Δία τιτθοὺς 

ὐν οὐκ ἔχει. ὌΙΡΗΙ]. 52. 25, κίχλην γε 

νὴ Δί᾽ οὐκ ἔτι ἔστιν. .. ἰδεῖν. ΑΠΕΡΉ. 
168. 6, μεῖζον κακὸν οὐκ ἔστιν οὐδέν... 

νὴ Δία. ῬΕΙΙοίδοΟΓαΒ, 4, Πηλεὺς δ᾽ ἐστὶν 

ὄνομα κεραμέως .. . ἀλλ᾽ οὐ τυράννου νὴ 
Δία. ΤΟ ΘΧΔΙΊΡΙΘ6Β 81] ΒΟΥ νὴ Δία. 

218. γάρ: 566. οῃ 19]. --- κρεμά- 

θρας : ϑοογαίοβ 18 βθθὸὴ Ποδεηρ' ἴπ {Π|6 

αἷν, ἃ5 ἰδ νγοσο, {κὸ ἃ ροᾶ; θαΐῦ ϑέγορ- 

βἰδθβ βθο5 Ὑπαὺ ΒυρρΡοτγίβ πἶπη. αὐ 

220 ἴ0 15 οἈ]]οα ταρρός. 

219. αὐτός: 'Ρ50. ὙΠ {Π18 ννοτὰ 

ῬᾺΡἢΙ8. ἀοβίρπιαίοα ἐμοῖσ ἰθαομοσ, ἀπ 

δἴαγοα {ποῦ τπαβίου ; πόσο 1ῃ6 αὐτὸς 

ἔφα (ἰϊρΡ8. αἰχὶ) οὗ ἰ ῬγΓΠαρο- 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ἊΨ ’ 

ὦ Σώκρατες. 

220 ἴθ᾽ οὗτος, ἀναβόησον αὐτόν μοι μέγα. 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

- ΜΥ͂Σ, Ν μὰ ᾿ ’ 3 ᾿ ἀἘῸ , 

αὐτὸς μὲν οὖν σὺ κάλεσον: οὐ γάρ μοι σχολή. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ὦώκρατες, 

Ξυ 0 

Σ 

Σωκρατίδ ιον. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

,’ “ 3, 9 ’ τί με καλεῖς, ὦ ᾿φήμερε; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

δ ὲν ὅ τι δρᾷς, ἀντιβολῶ, κάτειπέ οι. πρῶτον μὲν ὃ τι ὃρᾷς, ἀντιβολω, κατ μ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

225 ἀεροβατῶ καὶ περιφρονῶ τὸν ἥλιον. 
4 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

» 9 5 Ν ΄Ἂ Ν Ν ε »» 

ἔπειτ᾽ ἀπὸ ταρροῦ τοὺς θεοὺς ὑπερφρονεῖς, 

Υο8η8. [π τίς αὐτός 1ὖ 15 ἰγοαίθα 88 ἃ 
βιθδί. ΟἿ Ετρ. 261, ἀνοιγέτω τις δώ- 
ματ᾽- αὐτὸς ({Ππ6 τηδδβίογ) ἔρχεται. --- 
ὦ Σώκρατες : {8 6411 ϑοογαῖθβ αἰ85- 
ἀαϊπβ ἴο ἢθδΓ, Θουμἶηρ᾽ 88 1Ὁ 4065 ἔγΌΙη 

ἃ ογραΐυσο οὗ ἃ (δύ; 80 ἰγτρβίδαθβ 

5 Κ8 ἴῃ6 ἀἰβοῖρ!θ ἴο 6411 Πΐτη, δ 

ἰομα], 580 ὑπαῦ Π6 ψ1}} σουία! ]Υ ΠΘΑΡ 
{15 {{π|6. 

220. οὗτος : ἴῃ Δαἀάγοββ, ψοῖ ἐλογα. 
(.148, κ.2; Η.698. 

221. ΤῊ ΡῈΡ]1], γο Πὰ8 7πι8ὺ ὈΘΘη 

80 ῬΟΓΘΟΙΥ αὖ Ἰοίθασο Δη6 80 (δ]Κὰ- 

{ἶνθ, ΠΟῪ ἴῃ [Π6 ῬΥΌΒΘΠΟΟ οὗ 18. τηϑ8- 

[ΟΓ ΠΟ ἸΟΠΡῸΓ “88 {{πη6,᾽ Δηα ἀορδγίβ. 
223, ΑΥ̓ΤΟΥ͂ {Π6 ΤΉ ΠΟΥ͂ οὗ {Π6 Ἰηΐτο- 

ἀποίίοη οὗ »οᾶβ ἴῃ ἱγαροᾶγ, ϑδοογαΐθβ, 
ἃ8 ἃ Ῥοίηρ οὗ ἃ ΒΙΡΠΟΥ ΟΓΘΥ, [8 

ΒΒΡΟΠ ρα ὉΥ ΤΩΔΟΠΙΠΘΥΥ δρατῦ ἔγλοπη 
ἸΏΘΙΘ ΠΠΟΤΐΔ]8; ΠΘΠῸ6 ὦ ἐφήμερε, ἃ 8 

ΤΏ6η 816 οἴξζθη οδ]]ϑᾶ ἴπ οοηίγαβῦ 1} 
σοᾶβ. ΟΥ̓ Αυ. 687. ᾿ 

224, πρῶτον μέν : π6 οχρθοίοθα 
ΔΘ Ποίῖοαὶ ἔπειτα ΠΘΥΘΙ ΘΟΙΏΘΒ; ἴῸΓ 

ἔπειτα ἴπ 220 Π45 ἃ αἰ Πογθηῦ τι158. 
225. ἀεροβατῶ: ῬΙαῦ. 4ροΐΪ. 19 ὁ» 

ἑωρᾶτε Σωκράτη τινὰ ἐκεῖ φάσκοντα ἄερο- 

βατεῖν κτὲ.--- περιφρονῶ : πιεατίαϊε τροη, 

45 ἴη 741; Ῥυὺῦ ΞΘ γορβίδαθβ ἔαῖκοβ {ΠῸ 

νγοσ [ἢ {Π6 56η86 οἵ οοπέεηιη. ΟΣ Το. 
ἱ. 25, περιφρονοῦντες αὐτούς, ΏΘΤΙΘ {ΠῸ 
ΞΟΠΟ]. ΤΟΠΛΔΥΚΒ οἡ π6 Αὐὐόσ 188 

οὗ {π6 δοο. ἰπβίθαδα οὐ [Π6 οὐαϊ ΠΩ ΥῪ 

56η. --- τὸν ἥλιον : ΒΟΟΥΑΙΘΒ ΤΆ Π8 {Π6 
Βιη, αὐ Βύτορβίδᾶθβ, απ ἀουβίαπαϊηρ [Π6 

ϑΘιμι-σοίῖ, Ἰηΐουβ ὑπαῦ Βοογαΐθβ ἀθβ 888 

{πῸ σοᾶβ, δη4 ψοηάουβ 1 {Π|5 Ὠδ5 ἴο 

Ῥ6 ἄοπο ἰῃ δη οἱοσαίθα ῬὈαδβικοῦ γδύμου 
{Πδπη οἡ {πῸ στουπᾶ. 

2260. ἔπειτα: “Δαιηϊγαηῦ δ οϑύ 
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5 5 3 ς ΘΑΒΩ, “ὦ “ 3», 

ἀλλ᾽ οὐκ ἀπὸ τῆς γῆς, εἴπερ; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
᾽ Ν » 

Οου γὰρ ἂν ποτε 
3 »“»Ἅ 9 “Ὁ ᾿ , 7 

ἐξεῦρον ὀρθῶς τα βμβετεωρα πβραγματα, 

3 ᾿ Ἄ Ν ’, Ν ἈΝ ’, 

εἰ μὴ κρεμάσας τὸ νόημα καὶ τὴν φροντίδα 

280 λεπτὴν καταμίξας εἰς τὸν ὅμοιον ἀέρα. “1. ἰκα.- οὐ ἐς ὡὰ δὶ 
5 δ᾽ “ἡ Ν » ’,ὔὕ 5 ᾿. 

εἰ δ᾽ ὧν χαμαὶ τἄνω κάτωθεν ἐσκόπουν, 

οὐκ ἄν ποθ᾽ εὗρον: οὐ γὰρ ἀλλ᾽ ἡ γῆ βίᾳ {5 5 τς 
σ Ν ας" Ἁ 5 ’ὔ, »“ ’ὔ 

ἕλκει πρὸς αὑτὴν τὴν ἰκμάδα τῆς φροντίδος. 

ΠΟῚ 851Πη6 841]}1}4 18 ἱπαϊρπδίϊοηο.᾽; 
Βοίῃθ. ὅθε οὐ ὅ24. ΟΠ 1214, 1249. 
- ὑπερφρονεῖς : οοῃβῦ. ΒΟΙΠΘΕ 65 1 
1Π6 σθῃ., Βουῃθίϊπηθβ ἢ {π6 δοο. (ἢ 
1400.5ὉἩ. Ἑπτ:. Μαεοῖ. 1320, δαιμόνων 

ὑπερφρονεῖ. 

227. ἀπὸ τῆς γῆς: 86. ὑπερφρονεῖς. 
--εὔπερ: 86. ὑπερφρονεῖν δεῖ τοὺς θεούς. 
ΟοΙηρᾶγο “1 αὖ 411. ΟἽ ῬΙαΐ. Μερ. νἱ. 
407 6, οὐ τὸ μὴ βούλεσθαι, ἀλλ᾽ εἴπερ 

(55. τι κωλύσει) τὸ μὴ δύνασθαι διακω- 
λύσει. Μιληα. 296 Ὁ, οὔκουν ἡμᾶς γε 

(σφαλεῖ), ἀλλ᾽ εἴπερ, σέ. ]μεσφ. 1. ΘΟΤ ἃ, 

οὐ προσέχων τούτῳ τὸν νοῦν δρῶ τοῦτο, 

εἴπερ, ἀλλ᾽ ὁ λόγος ὅπη φέρει, ταύτῃ 
πορευώμεθα. Ζ7ὑϊά. χ. 900 6, τῶν μὲν 

προσήκειν (ἐροῦσιν) ἡμῖν, εἴπερ, ὅπόσα 
φλαῦρα. Ῥατηι. 150 Ὁ, ἐν μὲν ὅλῳ τῷ ἑνὶ 

οὐκ ἂν εἴη σμικρότης, ἀλλ᾽, εἴπερ, ἐν 

μέρει. ΤΠΘΟΡτ. Ο΄. . ν. 14. 8, ἣ τοῦ 

καύματος ὑπερβολὴ τὰ ἐρριζωμένα οὐ 
φθείρει, ἀλλ᾽, εἴπερ, τοὺς βλαστοὺς 

ἐπικάει. 7. 1)6 Ιφηὶ, Ἔτρ. 03, οὐ μὴν 
ἀλλ᾽, εἴπερ, ἐκείνην ὑπολειπτέον τὴν 

αἰτίαν. τ. ϑδργ. θῦ, ὅ, 11. 

229. εἰ μὴ κρεμάσας: πἰ5ὶ 5185- 
ῬΡθη88ἃ τηραϊζαύϊοη ; ἴῃ {{]], εἰ μὴ 
ἐξεῦρον κρεμάσας (᾿Ἰπβίσατηθηΐα]). (κ 
Ὅριη. 17 τηιοοῦ. 40, ὁ νόμος οὐκ ἐᾷ περὶ 
τῶν ἀτίμων λέγειν, ἐὰν μὴ τῆς ἀδείας 

δοθείσης. ΤΠπο. υἱῖ. 38. 1, οὐδέτεροι 
δυνάμενοι ἄξιόν τι λόγου παραλαβεῖν, εἰ 

μὴ ναῦν μίαν οἱ Κορίνθιοι καταδύσαντες. 
ΑΘβοῆ. Αγ. 1159, οὐδέν ποτ᾽, εἰ μὴ 

ξυνθανουμένην (8ς. ἐμὲ δεῦρο ἤγαγε). 
250. ὅμοιον ἀέρα: ἐΐ5 ἀϊπατοα αἵν. 

ΟΠ ῬΙαΐ. ἴον. 898 ἃ, οἱ ἀπ᾽ ᾿Αναξαγόρου 
(τὴν ψυχὴν) ἀεροειδῆ ἔλεγον. Ἡργδ- 
οἰ 4150 τοσαυαθα {Π6 501] ἃ5 ἃ βοτύ 

οἵ ἀναθυμίασις (επΠαϊαϊίοπ οΥ ευαροτα- 
ἐϊοη), ἃ πα {ποπυρῆύ 118 ΘΠ νγὰβ ἴο Ὀδ- 
ΘΟΠῚ6 αΥ ΟὟ Πα ΤηοΓ6 |κ ἤστο. Π)1ορ- 

6Π68 οἵ Αρο]]οηΐα οοπβδιοσρα {Π6 
8081 ἰο 6 αἷἦῦ'ὸ ΠΠΈΘΤΆΠγ. (ΚΓ Ατσὶβί. 
7)6 Αη. 1. 2. 18. 

232. οὐ γὰρ ἀλλά: 0 γ (80 1ὲ 18) ποὲ 
(}οβεδ]6 ἐο οοπιρτεεηα) μετέωρα πράγ- 
ματα, διιί, εἰε. ΟΥ̓ 5351; Μαη. δ8, 192, 
4908; ᾳ. 1206. Ἡ. 1060, 4 ἔ. 

259. τὴν ἰκμάδα: “Δαῦδτη ΟΔΙΟΤΘ 
τοβοϊαίΐδιη 'ἰπ νᾶΡοσθῖη Βα θ 1- 
11ββδίπη απ οὐ ἃ ουστᾶ ν6] δαὺ 

αϑοοπάρπίομι ἰΐα νοοδαῦ Ατὶδ- 
ἐοΡ 8 Π68: τὴν ἰκμάδα τῆς φροντίδος, 
ΐ.6. τὴν φροντίδα ὥσπερ ἰκμάδα ἀναβαί- 

νουσαν. ϑομποίᾶοσ, ΤΙορθπο8Β. οἵ 
ΑΡο]]οπΐα βάν, 86. ἴο ὅθη. (. Ὁ. ἵν. 
2. ῶ0, αὖ ἰπ Ἰὰοοσπ ἃ ΟἸΘατῃ 1110 

{1 παϊ αὶ οχυτὶζαγ, δῖ. δαπὰἃ 
1110 ἱποι 1 4πὸ Υἱβ ΟΔΙΟΓῚΒ 

οὐ ἴουσδο δοβίπαπιβ Ἀσοθβδὶί. 
ΟΥ Τπθορην. Ο΄. Δ. {1 το. 1. (ΡΓῸΒ. 
Το] ον {πὸ βαπιθ Ἰ)ορΘΠη68), ὁ ἀὴρ 

ἐγκαταμιγνύμενος (ἀνάγκη γὰρ ἐγκατα- 
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πάσχει δὲ ταὐτὸ τοῦτο καὶ τὰ κάρδαμα. ὑξόλιϑη 

285 τί φής; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

4». 

ἡ φροντὶς ἕλκει τὴν ἰκμάδ᾽ εἰς τὰ κάρδαμα; 
ἴθι νυν, κατάβηθ', ὦ Σωκραξίδιον, ὡς ἐμέ, 
ἵνα με διδάξῃς ὧνπερ ἕνεκ᾽ ̓ ἐχήλυθιι 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἦλθες δὲ κατὰ τί; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

βουλόμενος μαθεῖν λέγειν. 
ε Ν Ν “ Ξ ἐκ 

240 ὑπὸ γὰρ τόκων χρήστων τε δυσκολωτάτων 

μίγνυσθαι κινουμένη5) ἰκμάδα τέ τινα 
δίδωσι (τῇ γῇ) καὶ παρέχει τροφήν. 
Ατὶβύ. 20. 4. 111. το. θ, σαρκώδεις ἂν 
οὖσαι (αἱ φρένες) καὶ εἶχον, καὶ εἷλκον 
μᾶλλον ἰκμάδα πολλήν. Απᾶ 7πὺ Ὀοΐογο, 

ὅταν ἑλκύσωσιν (αἱ φρένες) ὑγρότητα 
θερμὴν καὶ περιττωματικήν, εὐθὺς ἐπι- 
δήλως ταράττει τὴν διάνοιαν καὶ τὴν 

αἴσθησιν. Τῷ 1ἰβΒ ἃ ΤΙ ὑπαῦ ΑτΥ. αἰ 
ποῦ ΚΠΟΥῪ {παὺ οἱ κόρεις γίγνονται ἐκ 
τῆς ἰκμάδος τῆς ἀπὸ τῶν ζώων συνι- 
σταμένης ἐκτός, ἃ8 βἰαἰθα ἴῃ Αὐὶδί. 4π. 
ΦΈΡΕ ν, ὙΟΡῚ, 

294. ΤΠ6 ροοῦ τ᾽ ἀΐσα]θ5 ϑοογαΐθβ᾽᾿ 8 
Πα 1 οὗ ἀσϑυνηρ 15 ΠΠ δ γα 108 ΓΠῸΠῚ 
{Π|6 δἴξαϊγβ οὐ σοπηηοη 116. Οὗ 585. 
- πάσχει κτέ. : 110. ἐλὶ8 δαπιο ἐλίπρ {}ι6 
ΟΥ65865 αἶδο δχρεγίοποο, 1.6. ἸΘῪ [ΚΘ 
ἪΡ τηοϊβίαισθ. ἘῸΣ {Π18 ιι86 οὗ πάσχειν, 
“ΓΚ 002, 798, 816. ὙῺΥ ϑουζαῖοβ 
56] ϑοΐβ {Π6 ΟΥ̓ΘΒΒ ΔΡΡΘΔΆΓΙΒ, 806. ἰο ΚΟΟΚ, 

ἔτοτη Ῥ]Ίη. Ν. ΠΠ. χχ. 12. 80, πδϑίυγ- 
ΕἸ ΔΗΪΠΠ ἢ ΘΧΔΟΙΏΪᾧ; χΙίχ. 8. 

44, παβίύατν 1 πη} ΠΟΙΉΘ ἢ δοσορίῦ 

ἃ ΠΑΓΪΌΙη ΤΟΥΠΘηζΟ; οὖ ᾿ἰπ4θ6 

γΥἱροῦὶβ βρη ηοαίίο ῬΓΟΥΘΙΡΙΟ 

1101 ΤΟΥ̓ΡΟΤΘΙ οχοιίαηὐβ. Ηθηθθ 
βλέπειν κάρδαμα, Κ7ε8ρ. 485. ΤῊ ἔδοῦ, 

Πού ν ου, {Παῦ [Π6 ΟΥ̓ΘΒΒ γγ8ἃ8 ὙΧ06}} ΠΟ 

ἴο 811 ἃ5 δὴ δατπδίϊο ρ]αηὺ ἢ τ ἢ 
γγϑίουυ 7αΐοο, ἡγοῦ] ΡοΥΠΔΡ5 βυποϊοθηί- 
Ιγ δοσοοιηῦ ῸΓ 1(8 ἐτῶν Β6]θοίθα ἴὸὺῸῦ 
{Π6 Πρ ταίϊοῃ. 

295. τί φῇς : οἴζθη τιϑδοα ἴῃ ΘΧΡΙΘΒ8- 
ἴηρ᾽ αϑίοηβηπηθηΐ, ΘΟσοΙ Δ ηΪΘα οἰΠ6Γ 

ὍΥ ὑνοΠοΥ, 88 ΠΟΙΘ, ΟΥ̓ ὈΥ ἱπα]ρ ΔΈΟΙ, 
8ἃ5 ἴῃ 1449, --- ίγορβϑίαθθ οαίοῃθβ 
{Π6 Ἰραάϊηρ ψψογᾶβ, Ὀυῦ Τηΐ5865 {Π6ῚΓ 

τΤο]αύϊοη ἴο βοῇ οΟΥ̓ΠΘΙ. --- Αὐτὸν 2990, 

Βοογαΐοβ, αὖ {Π6 τραιιθϑῦ οὗ 15 ΠΟῪ 
ῬΌΡΙ], ἀθβοθηαβ ἕο {πῸ φαγίῃ. 

241. ἄγομαι, φέρομαι: τς Επτ. 770. 
1510, ἀγόμεθα, φερόμεθα. "ΓΒ 15 ἃ ἢρ- 
ἀγαίϊνο τπι88 οὗ ὕΠ6 τη] ΥῪ ὕθσυπ, ἄγειν 
καὶ φέρειν, ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΠΥ τπϑδηϊηρ αγῖυα 
απο σαΥΤ, 1.6. ρίμπαογ. (ΟΟΙΏΡΔΥ͂Θ 
ΔΘΘΥΘ οὖ ἔρυγζϑ. --- ἐνεχυραάζομαι : 
Ῥ888., τὰ χρήματα Ὀοΐηρ {πΠ6 860. οἵ 
{ΠπΠῸ {Πϊηρ᾽, 85 ὙΠ ἀφῃρέθη, 109. ΟΡ 5. 
ἴΠ6 τορϑύϊοη οὐ -ομαι ἤθΤΘ, δηᾶ οἵ 
-ωὧν ἴῃ {Π6 ῬΥΘΟΘαΙηρ᾽ νοῦβθ. 566 οἡ 6. 

«-.-ῖὥ᾽7ρ᾿ ἰΦΑΒΣ ἸΨΑῚ 

γάτα. -- ἄγομαι, φέρομαι, τὰ χρήματ᾽ ἐνεχυράζομαι. ο.««. ὀγλλα νος 

1ΪῺ νοσαθυϊαπὶ ἀϑυτρανῖῦ, γ6-- 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

πόθεν δ᾽ ὑπόχρεως σαυτὸν ἔλαθες γενόμενος ; αν α-- Τ᾿ δα, 
ΕΝ ων, 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

νόσος μ᾽ ἐπέτρυψεν. ἱππική, δεινὴ φαγεῖν. 
ἀλλά με δίδαξον τὸν ἕτερον τοῖν σοῖν λάγοηι. 

245 τὸν μηδὲν ἀποδιδόντα. μισθὸν δ᾽, ὅντιν᾽ ἂν 

πράττῃ μ᾽, 3 »“ , ϑ Ν 7 

ὀμοῦμαΐί σοι καταθήσειν τοὺς θεούς. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
’ὔ ἈΝ 9 “ ’ὕ ΄“ Ν ἊἝ 

ποιους θεοὺς ομει συ; πβρώτον γὰρ θεοὶ 

πξν κὲ ΄ ᾽ 3 » 
μιν νομίισμ, οὐκ ἐστι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
“-“ Ν 3 3 λ 

τῷ γὰρ ομνυτ; ἢ 
’ σ 5 ’ 

σιδαρέοισιν, ὥσπερ ἐν Βυζαντίῳ ; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

250 βούλει τὰ θεῖα πράγματ᾽ εἰδέναι σαφῶς, 
ν ἥν ω 3 3 ἰφ 

ἅττ᾽ ἐστὶν ὀρθῶς; 

242. γενόμενος : ἴὉΓ {Π6 Δογ. ραγίϊο. 
ἀφηοίίπηρ οΘοἰποιϊαρηῦ δοίίομ, 566 ΑΜΈΎ. 

24, κν. 1. 

. 245. δεινὴ φαγεῖν : ἃη Δ]]π5]0}, 
ῬΟΥΠαΡΒ, ἰὼ ἴῃ αἴβθαβθ φαγέδαινα, 
τιβῖι}}ν ἃ δαποογοιβ εἶτογῦ, Ὀπὺὺ οὔ, 
αδϊθη. δε. 1)6Πη. 400, ὅ8, φαγέδαινά 
ἐστι κατασκευή, καθ᾽ ἣν ὀρεγόμενοι πολ- 

λῆς τροφῆς καὶ λαμβάνοντες ἄμετρον οὐ 
κρατοῦσιν αὐτῆς, ἀλλ᾽ ἐξεράσαντες πάλιν 
ὀρέγονται. 

2460. τοὺς θεούς : οσοῃδί. νυν} ὁμοῦ- 
πε. ἘΠ 12; 6.:188, π. 3. 

248. ἡμῖν νόμισμ᾽ οὐκ ἔστι: δαιῖν. 
ἴο ἡμεῖς θεοὺς οὐ νομίζομεν : ἰδ (τιϑιια!) 
φοαῖβ ατὸ ποί οιγγεηΐ τοϊίΐι τι8. νόμισμα 
18 σι βίοι ΟΥ̓ σοΐπ, Ὦρησοο {ῃ6 Δ᾽] πΒΊ0 

ἰη 240ϑθ50Ό. (ΟΥ̓ Ἑπ:. Θεά. Ἑτρ. 9, οὔτοι 
νόμισμα λευκὸς ἄργυρος μόνον Ϊ καὶ χρυ- 
σός ἐστιν, ἀλλὰ κἀρετὴ βροτοῖς | νόμισ- 

μα κεῖται πᾶσιν, ἢ χρῆσθαι χρεών. --- θεοὶ 
εὐ «ἔστι: οΟὔ5. {πΠ6 ἀρτϑοιηθηΐ οἵ {Π6 
γ ΘΓ ψ ἢ ἐπΠ6 Ρτρᾶ. “Ὴ15 15 ΥΟΥΥ ΘΟΙη- 
ΠΊΟΠ, 650. θη {Ππ6 Ῥγρᾶ. ἱπηπηθαϊαίο! ν 

ῬΓΘΟρά65 {Π6 νοΓΌ. --- τῷ γὰρ ὄμνυτε: 
{Π686 νγοσβ οαηποῦ Ὀ6 σϑηπίηθ, ἴῸΥ 

ὀμνύναι τινί τη 85 5ισθανῦ 0 0η6, ΠΘΥ͂ΘΓ 
βϑισεαν ὃη α ἰμίηφ. ΜΝ ατΐοιιβ πιηβαιβῖδο- 
ἴΟΥΎ ΘΟΠ͵ΘοἴπΓο8 πᾶγο θΘρὴ οἴοτγρα. 

249. (ΟΠ ῬΟΙΙ. ἴχ. 78, Βυζαντίων σιδήρῳ 

νομιζόντων (τιϑίηφ αϑ πιοηθ}}) ἣν οὕτω 
καλούμενος σιδάρεος νόμισμά τι λεπτόν. 
ΡῬΙαί. ὅοπι. 94, χαλεπῶς ἂν οἰκήσαιμεν 
ἐν Βυζαντίοις, [ ὅπου σιδαρέοισι τοῖς 

ΒυΖϑη τη} νυν 8 

Πθποθ {πὸ 1)0Υ. 
νομίσμασι [ χρῶνται. 
α΄ Τοτγίαη ΟΟΪΟΩΥ  ; 
ἔουτη σιδάρεος. 

251. ὀρθῶς : 866. οἡ 698, 689. --- 
εἴπερ ἔστι: Θαιῖν. ἰο εἴπερ ἔξεστι, 5ὶ 
αυἰάφαι ᾿ἰοοϑῖ, 88 ἴῃ 822, 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ΝΝ “5 » Ψ 
νὴ Δι᾽, εἰπερ ἔστι γε. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

καὶ ξυγγενέσθαι ταῖς Νεφέλαισιν ἐς λόγους, 

ταῖς ἡμετέραισι δαίμοσιν ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

μάλιστά γε. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

» ᾿ 5.1. Ν ε Ἂς ’, 

κάθιζε τοίνυν ἐπὶ τὸν ἱερὸν σκίμποδα. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

255 ἰδού, κάθημαι. 
ΣΩΚΡΑΊΗΣ. 

Ἄ, 

τουτονὶ τοίνυν λαβὲ 
9, ’ὔὕ 

τὸν στέφανον. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ΑΝ ὔ ΄, » μὴ 

ἐπὶ τί στέφανον ; οἰμοι, Σώκρατες, 
σ ἈΝ 3 ’ὔ ἰγ ἈΝ Ψ ὥσπερ με τὸν ᾿Αθάμανθ᾽ ὅπως μὴ θύσετε. 

252. ξυγγενέσθαι.... ἐς : ΠΟΙ ξυγ- 
γενέσθαι 15 ΔΌουι 5ΥΠΟΗγΙηΟΙ5. ΙΓ 
ξυνελθεῖν. ΟἽ Βᾳ. 1800, φασὶν ἀλλή- 
λαις ξυνελθεῖν τὰς τριήρεις ἐς λόγον. 
ΤΠ6 ἀαῦ. την ἀρορϑηᾶ οἰΠῸΥ ΟἹ ξυν- 
ΟΥ ΟἿ {Π6 ὙὙΠ016 οΙδιιβθ, ἃ5 ἴὴ ΞοΡἢ. 
0. (΄. 1104, σοὶ φασὶν αὐτὸν ἐς λόγους 
ἐλθεῖν, ΨΠΘΙΟ {Π6 ΒΙΤΏΡ]6 νΟΥῸ 15 πιϑ6, 
ΟΠ Ἠάὰι. ν. 24. 16, σὲ... ἐς λόγους μοι 
ἀπικέσθαι. 

254. σκίμποδα : ΡἈΪΔΥ ὍΡΟΙ τὸν 
ἱερὸν τρίποδα. Τ6 σκίμπους, ὨΟΥΥΘΥΘΓ, 

ἰ5 πού 8. οοϊηΐο ᾿ηνοηίίοη. Οὗ ῬΙαΐ. 

τοί. 510 6, καὶ ἅμα ἐπιψηλαφήσας τοῦ 
σκίμποδος ἐκαθίζετο παρὰ τοὺς πόδας 
μου. ΤΠ Του 8 }1{165 ΠΟ ἢ ΓΟ]]ΟΥ 
816 8}. Ἰτηϊζαἰοι οὗἨ [Π6 Θογθιη ηΐ68 οὗ 
{πΠ6 ΟΥΡμΐο ῬυτΠαρουθδη8, νυ ΠΟ ἢ Θοη- 
ταϊηοα ῬΗγγρίδη ἃπα Αορσγρίδῃη 6]6- 

Ιηθηΐβ ὑπᾶὖ ἡγ 16 οὐἱρίπα!}]ν ἀἰδίαβύθ ἃ] 
ἴο πηοϑύ αὐθοκβ. ὙΈΘΓΥ 5 Π} 118 ΓΘ {Π6 
ΟΘΥΘΙΠΟΠΪ6Β οΘοπηροίθα ἢ {Π6 ῬΏγΥ- 
βίδῃ ΒδΟΟΠιβ (οΥ ϑαθραΖιι5), ἀθβου θα 
ἴῃ Τριη. .71)6 (ον. 289 1. 

205. ἰδού: 8566 οἡ 82. 
250. ΤὴΘ ολαρίοὲ γοτηϊπ8β 16 Ρ- 

βαρ οἵ {ῃη6 οπβίομι οὗ Ῥ]δοῖηρ ΟΠ6 
Οἢ ἴπ6 Πρδᾶ οἵἉ ἃ νἱούϊη ἴῸΓ βδουϊῆοο, 
Α5. Πο Π88 Υϑοθῃθν 566 ΑἰΠδιηδ8 Οἢ 
1Π6 βίαρθ, οὐονηθα ῸΓ 580 1ῆσθ (8668 
οἢ {Π6 ποχῦ νϑῦβ6), Π6 ἴθδυβ {Π6 Β81ὴ8 
ζαΐῖορ. ---- ἐπὶ τί στέφανον : 58... λάβω ΟΥ 
χρή με λαβεῖν. 

257. ὅπως μή: 866 οη 824. ΑΜΤ. 
ἅΡ, κ. 1; ἯΙ; 880. (ΩΥ Αὐυ. 1494. 
Οομβί., ὅπως μὴ θύσετέ με, ὥσπερ 
(ἔθυσαν) τὸν ᾿Αθάμαντα. ἘῸΓ {Π6 ῬΡοΒὶ- 
τἴοη οὗ μέ, ο΄. Κεβρ. 8068, ὥσπερ με 



ΞΞ ΛΝ ἣν 

ΤΗΕ ΟἸΟΥΘ ΚΞ. 8ύ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

Ψ ᾿ Ν “- , Ν 2 
οὔκ, ἀλλὰ ταῦτα πάντα τοὺς τελουμένους 
ἡμεις ποιοῦμεν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗ͂Σ. 

εἶτα δὴ τί κερδανῶ; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

260 λέγειν γενήσει τρῖμμα, κρόταλον, παιήάλη, 

ἀλλ᾽ ἔχ᾽. ἀτρεμεί. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Ἀ Ἀ »5 3 ’ ὔὕ 

α τὸν Δι᾽, οὐ ψεύσει γε με" μ 

καταπαττόμενος γὰρ παιπάλη γενήσομαι. 

ορρδῶων πόνῳ μὰ τ 

γαλῆν κρέα ον τηροῦσιν. ΑἸΆ1ο- 
ΘΟ.Β ΘΧΘΔΙΏΡΙΘΒ 816 ποῦ ΤΆΤΟ. ---᾿ Αθά- 
μαντα: Αἰλμαπιαβ, ΏΟΒΘ βίου ΚΟΡΗ. 
ἰγϑαϊβα ἴῃ ἔνγο ἱταρϑαϊθβ, δἰ πηοβϑῦ Ἰοϑβύ 
8 116 ἐπσουρῃ {π6 ἀρόπου οὗ {π6 
σοαᾶρθββ Νϑρῃθ]θ. ΒΥ Ποὺ 6 Πδᾶ ὕνγο 
ΟΠ άτθη, Ρησίχυβ δᾶ Ηθ]16; Ῥὰὺ Π6 
Β.ΒΘαΌΘΗΓΥ Ῥτουθα {10 Π16585 ἴο ΠΟΥ, 
δια Πἰβ ΟΠ] άγθη που] πᾶν 4]]6 
ψἰοίπηβ ἴο {Π6 Παίγρα οὗ ΗΪ8 ποὺ ὈτΊαΘ, 

πο, παᾶ {ποὺ ποὺ βανϑθαᾶ {ποηβο ]γ 68 
Ἐν δῖρῃῦ. Τῇ σοί σι θυίοη, ΑἸ ΠΑ η85 νγ88 
ἴο Ὀ6 5δουιῆσρα ἴο Ζθιιβ. Ὑ ΠΘη Π6 νγἃ8 
ΔΙσοδαν βίδπαϊηρ θοίοτο {ΠῸ αἰίαν, Ηοτ- 
8.0165 βανϑᾶ πῖπη Ὁ Ὡπποιποΐηρ ἰπαΐ 
ῬΏτΙΧαΒ Πδα βαΐθὶ ν σοδοῃθα ΟἹ] Ϊ5. 
ἨΘ]116 ννγὰβ ἀγονποα ἴῃ {πΠ6 ΗΘ]]Θβροηΐ. 

208. οὔκ, ἀλλά : ΚΟΟΙΚ τοδᾶβ οὐκ 
ἀλλά Ποτρ δπᾶ 204, 482, 498, 898 ; Ἀυΐύ 
[86 πορ΄. ΒΘΘΠῚΒ ἴο Ὀ6 ΒιἘ]οἰθ μεν 1π66- 
Ῥοπάρπηΐξ ἴο τϑοθῖγο {Π6 δοοθηΐ. 

259. ἡμεῖς : ΠΑ] - ΘΙ ΡΠ Δ .ο, ΘΧΡΓΘΒ8- 
ἱπρ' 561{-ἰτηρογίδηῃοο, τ06 ρἠιϊοβορἤιογ8. 

260. λέγειν : 4η ἰηΐ, ἀδροπαϊηρ ἴῃ 
{Π18 ὙΥΔΥ ΟἿ ἃ βιιθβί. 185. ποὺ ἱποουσϑοΐ, 
88 ΒΟΙῚ6 ββοσί, θαὺ 18 ααϊΐο οοηβιβίθηΐ 

- ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Σ 

εὐφημεῖν χρὴ τὸν πρεσβύτην. καὶ τῆς εὐχῆς ἐπακούειν. 

τϑιῶι οομΐο ἀϑᾶρθ. ΟΥ̓ Αὐ᾽βίορῃο, 
9.0, ὑπομένειν πληγὰς ἄκμων (εἰμί), τοὺς 

καλοὺς πειρᾶν καπνός. ΑΠΙΡΗ. 194, 4, 
τοιουτοσί τίς εἶμι, τύπτεσθαι μύδρος, | 

τύπτειν κεραυνός, ἐκτυφλοῦν τιν᾽ ἀστρα- 
πή, | φέρειν τιν᾽ ἄρας ἄνεμος, ἀποπνῖξαι 
βρόχος, | θύρας μοχλεύειν σεισμός, εἰσπη- 
δᾶν ἀκρίς, [ δειπνεῖν ἄκλητος μυῖα. --- 
τρῖμμα;: ςἡ 447; Αὐυ. 450. ---- κρόταλον : 
ταί 6-δοα. ΩΓ 448; Ἐπ:. Ογεῖ. 104, οἵδ᾽ 
ἄνδρα κρόταλον.---παιπάλη: πιεαί; ΠΘΠΟΘ, 
πε α5 πιεαὶ, α 5ιιδίϊο ἑαίκεγ. ΟἿ Αὐυ. 
480. Αφβομίηρθβ (2, 40) 64118 1) 6 Π|08- 
{Π6Π68 παιπάλημα. 

261. ΤΠ οἱ τηδῃ ἐγῖθ8 ἴο ουδᾶθ 
1π6 πιθᾶὶ νυ πο ἢ ϑοογαΐθβ 18 ΔΡουῦΐ ἴο 
ἴπγον οα πἶπι ({Π|18 Ὀοΐπρ' Ρατῦ οὗ {1π|Ὸ 
ΘΟΥΘ ΠΟ ἢἶ65 οὗ ἰηϊ αἰ οη); πθηοθ ἔχ᾽ 

ἀτρεμεί, λοϊα εἰ]. 
2602. παιπάλη : 11. Ποτο, θαΐ παιπάλη 

γενήσομαι 18 ΠΥΡΟΙΡΟΙΪΟΑΙ. 
263. ϑοογαῖοθβ ῬΓΆΥ 5 Αὐζου ἐπ πηδη- 

ΠΟΙ οὗ ἃ τηγϑβίϊο Ῥυγίθβί. -- εὐφημεῖν : 

ἔδνοτο ᾿ἰπραδ, ὧδ. δὲ ϑιεηΐ. 

Τλοβηι. 89, εὔφημος πᾶς ἔστω λαὺς 
στόμα συγκλείσας. Επτ. 7.1. “δ, 
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ὦ δέσποτ᾽ ἄναξ, ἀμέτρητ᾽ ᾿Αήρ, ὃς ἔχεις τὴν γῆν με- 
τέωρον, 

΄, 3 5... , Νὴ αν ς 265 λαμπρός τ᾽ Αἰθήρ, σεμναί τε θεαὶ Νεφέλαι βροντησι- 
’ὕ 

κέραυνοι, 
» Ψ, 9 ον , “ ΄“' ὕ 

ἄρθητε, φάνητ᾽, ὦ δέσποιναι, τῷ φροντιστῇ μετέωροι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Ν “Ἁ ᾿ ἃ μήπω, μήπω γε, πρὶν ἂν τουτὶ πτύξωμαι, μὴ κατα- 

1504, εὐφημίαν ἀνεῖπε καὶ σιγὴν στρατῷ. 
-ἐπακούειν : “ἐπακούειν τινός ἀἸοὶ ΓΤ 
Ϊ8Β 4αὰἱϊ αἰ]ἱραπύοΥ οὐ δὐΐθηῦύθ 
δΙϊαυϊα οὐ Ἰα θη ύοΥ δααϊύ, οὐ 
βῖο (οἱ αὶ τηογίδ]ϊατη Ρτθοὶ- 

θὰ5 ΡΓΔΟΡοπύ ΔΈΌΓΘΙΣ ἀΙΟπ ΠΥ 

σοηὐγϑ, ὕπα- 

κούειν τινί 15 αϊοϊίαῦ 4π δᾳ 

γοσδηΐϊβ νοσρϑῖη Γοβροπαᾶοί οὉ- 

ἰρηηρογαύΐαπο, πὖῦ δηλοῦν αἀΙοΙ ΠΥ 

τῷ κόψαντι τὴν θύραν ὑὕπακού- 
ειν. ἶπα ἔἰύ αὖ 586 15511Π16 

καλεῖν οὖ ὑπακούειν 5101 ΤΟΥ 856 

Γοβροπᾶαρϑδης." Οορού. (β 1. 
1080; Ἂν. 208. 

2041. “ὙΠΟ {Π1πΚῖπρ᾽ τηοη οὗ {Π| 086 
{ΠΠ65 ὙΥΘΥΘ {ὰΓΠΪΠΡ ΤΟΥ ὩΠΑ ΤΠΟΥΘ 
ἔργο ΡΟΪΥ {Π6΄βιὴ ἴο ΠΟ ΠΟ 61 511,νν ΠΟ ἢ 

ΠΟΥ ΘΟΠΟΟΙνοΩ͂ ΒΟΠΊΘΕΪΠη65 ἃ5 πηδίο- 
ΤΙ], ΒΟΙ ΘΕ 165 88 1464], Ῥϑηίῃο 511. 

ΤῊ {γ᾽ 100 τγᾶὰ8 Γἀγ]5ῃη6α Ὀγ {Π|6 
ΟΥΡμο ῬΥΓΠαΡΟΓΘΔ 5, ὙΠῸ ΘΟΙΩΙΠΘα 
1{Π6 Το] αἰοα αν] η1 165. (ἀβ]8}}Υ [ΠΓΘΟ) 
Ἰηΐο 916; 88 ΠοΙο, 477, Αείλον, (οιιεἰ5.᾽ 

Ῥρίρυβθρῃη. αἰποηρ {Π6-Ρορίβ, ἔὰγ. 650. 
ΟΡΘΟΠΘΩ͂ {Π6 νγὰγ ΤῸ {Π|18 τη πού οι βίο 

ἰρηἄθηον, Ὀν Ποβισηδίπηρ “οίλογ ἃ5 ἴΠ6 
ΟΠ ΘΕ ρσοά, δἀηᾷ ᾿ΔοηθἋγίηρ Ὁ ΜΙ] 

Ζου8. Οὐ Ἑτρ. Ἰποογί. 1, δρᾷς τὸὺν 
ὑψοῦ τόνδ᾽ ἄπειρον αἰθέρα | καὶ γῆν πέριξ 
ἔχονθ᾽ ὕγραϊς ἐν ἀγκάλαις τοῦτον 
νόμιζε Ζῆνα, τόνδ᾽ ἡγοῦ θεόν. Ἔτρ. 809, 

ἀλλ᾽ αἰθὴρ τίκτει σε, κόρα, Ζεὺς ὃς 
ἀνθρώποις ὀνομάζεται. ὅ686 οη ἤζαη. 100. 

τῶν εὐχῶν ἐπακούειν. 

βρεχθῶ. 

- Τὴ ἀἄορτηδ {Παὺ 41 νὰβ ἃ αἰν!ηἱν 
8 Δϑουροα ὉΥ Οἴσοτο (ΝΜ. 20. 1. 12. 
20) δᾶ Αυρπϑίπο (Οἴυ. 1)εῖ, ὃ. 2) 
ἴο Τίορσθμθβ οὗ Αρο]]οπία; δῃα 84]- 
ἱπουρ Π6 τᾶν ποῦ πᾶν πιδϊηϊδιηθα 

{Π15 ΘΧΡΙΠ ΟΣ, 5011] 1Ὁ τᾶν Ἀ6 ἱπέουσθα 
το ἷἰ8 σου (ΕὙΡ. 6), καί μοι 
δοκέει τὸ τὴν νόησιν ἔχον εἶναι ὁ ἀὴρ κτὲ. 

ΘΙΤΏΪ ΠΤ νίθυν5 ΔΥῸ ΘΧΡΥΘΒΒΘα Ὀγ Ποηηο- 
ΟΥΪΓπ5. πα ΟἴΠΘΓΙΒ. -- μετέωρον : Ρ]αΐ. 
17ον. 890 6, ᾿Αναξιμένης (τὴν γῆν φησι) 

διὰ τὸ πλάτος ἐποχεῖσθαι ἀέρ. ΤΠΘ 
ποίϊοη {πδύ {Ππ6 ραυίῃ 15 ΒΡ παρα ἴῃ 

Δηα Βαρρουίοα Ὀγ {Π6 841 νγὰ8 νγν]146- 

ΒΡ διηοηρ αΥ̓Θος ΡΒΙ]ΟΒΟΡΠΘΙΒ. 
Ονἱᾶ Πδὰ5 1Ὁ ἃ βίθρῃ πϑδγοῦ {ῃ6 ἰγχαῖῃ 
(Με. 1.. 121ἡ, 1π| 6} 6. 8118 
Ροπάουῖρθυβ Πἰρταύδ 818. ΤηΘ 
αἰνίπο παίασα οἵ {Π6 οἰοιαῖβ 15. ΟἿΓ 
Ῥοοῦβ οὐ ἱἰηνθηῖίοη. --- ἀμέτρητ᾽ 
᾿Αήρ, λαμπρός τ᾽ Αἰθήρ : ΘΧΘΔΙΏΡΙ65 οὗἉ 
1Π6 νοῦ. οοπηθοίρα τ ἃ ΤΟ] ηρ' 
ΠΟΠΊ., 650. ὈΥ τέ, ἃ16 πού τᾶγθ. ΟἿ 

δ98 ΤΥ. 
266. φροντιστῇ : 566 οη 94. ὅοο- 

Ταῖθϑ ΒΡΘα ΚΒ οὐ ΠΙΤη561} ἴῃ {π6 {πἰγὰ 
ῬΘΓΒ. 

267. πρὶν ἄν: {π6 51]. 15. πυβοᾶ 
νν] ἢ πρίν ΟἾΪΥ γΠ0Π ἃ ΠΘ6Ρ. ῬΥΘΟΘαΘ8. 

ΑΜΈ. 07. ---- τουτί: 80. τὸ ἱμάτιον. ΤῊΘ 
ἄοιη. ἴτρα. τϑουβ [0 οὈ͵]θοῖβ οὴ {ΠῸ 
βίαρο, 1] 6 ἢ, Ῥοίηρ ν᾽ δὶ Ὁ]6, πθραᾶ πὸ 
Τα ΠοΥ ἀοβιρηδίίΐοη. ΟἹ, 1146; αη, 
100; }ῖᾳ. 4993. 

ἀπροβα δον 3 
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Α “- 

τὸ δὲ μηδὲ κυνὴν οἴκοθεν ἐλθεῖν ἐμὲ τὸν κακοδαίμον᾽ 
ἔχοντα. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἔλθετε δῆτ᾽, ὦ πολυτίμητοι Νεφέλαι, τῷδ᾽ εἰς ἐπίδειξιν 
210 εἴτ᾽ ἐπ᾿ ᾽Ολύμπου κορυφαῖς ἱεραῖς ἀπο εν ον κά. 

θησύε, 
ΡΣ ἐϑ “ Ν 3 ΄ ν 

εἴτ᾽ ᾽Ωκεανοῦ πατρὸς ἐν κήποις ἱέρὸν χορὸν ἵστατε 

Νύμφαις, κ.-. ͵  τ Ὁ 

εἴτ᾽ ἄρα Νείλου ἄροχόαις ὑδάτων χρύσεαις ἀρύεσθε. » 

πρόχοισιν, 

ἢ Μαιῶτιν λίμνην ἔχετ᾽ ἢ σκόπελον νιφόεντα Μίμαντος" 

268. τὸ ἐλθεῖν : {πΠ6 ἰηῇ. τὶ τό 
(ἸΏΟΥΘ ΤΆΓΟΙν τ τΠοτῦ {π6 ἀτί., Κ168ρ. 
890) ἰβ οΐθῃ υὑϑρα ἴῃ θχοϊδιηδίουυ 
ΟΙασβοβ. ΟἽ Ταῦ. τθπο ἱποορίο 
ἀρβιβίοσ υἱοΐαιῃη (ουρ. Ἄτη. ἱ 
97). Τὴ {π18 Τ,αὖ. ΘΧΑΠΊΡΙ]Θ, ΠΟΥΥΘΥΘΥ, 
Ὑ6 ἢᾶγθ ἃ Τῆ6 76 ᾿ἰᾶθα ΟΥ᾽ ΘΟΠΟΘΡ ΟΠ, 

ὙΠΟΥΘαΒ ἴΠ6 ΔΟΥ͂. ἐλθεῖν Τοῖθυβ ἴο 8 
δοίι8] ρΡαβδύ Ὁσουσσθηθθ. Κα, ϑ}γ. 
δῦ, 1, 6; ΑΜΤ. 104, ἀπᾶ ΑνΡν. 11. Οὐ 

819; Παη. 141; Αὐὅ. ὅ, 7. Ρίωϊ. 598, 
τὸ γὰρ ἀντιλέγειν τολμᾶν ὑμᾶς. --- μηδέ 
(πμ6-ααΙἴᾶ οι): [πΠ6 Δί οα]αν ἰηΐ. 
ΠΟΘ Πρ. ἰα Κ65 μή ὉΠ6ἅΩ͂ΘΡ 81] οἰτοῦτη- 
βίδ ΠΟΘΒ, ΘΧΔΙΏΡ168 οὗ οὐ ὈΘΙΠΡ᾽ ΥΘΤῪ ΓΆΓΟ. 

-- κυνῆν: ἃ ἸΘαΙΠΘΙ ΟΔΡ, 88 ἃ Ρτοΐθο- 
τἴοὴ ἀραϊπβὺ ταὶη ΟΥ᾽ ΒΒ Ϊπη6. ἴῃ {Π6 
ΟἿ ἃῃηᾶ υἱοϊηϊν οουουίηρδ ἴῸΓ {Π6 
ΠΘδα ὑγθ 6 ὑΟΥΠ ΟἾΪΥῪ ἴῃ πΠπΒ118] Ο568. 

210 {ἴ.- Ῥορίϊοαὶ ἀθείσηδίίοῃ οἵ {Π6 
ουῦ ααδγίουβ οἵ {Π6 ρορθ. 1ΚῸ 
Μαοοίβ ἀπ Μοιυηΐ Μίτηδβ (ἴῃ ΙοηΪ8) 
ΤΟΡγθβοηῦ {Π6 ϑαβύ. 

271. πατρός : δίπουν οὗ {πὸ ΟἸἹοια8. 
- κήποις : [π656 σαγαίεπβ ο77 Θοοαπ ἃγῸ 
Ἰάθηίῖοαὶ νὰ {π6 σάγάρθη οἵ {πὸ Ε168- 
Ρουθ. (Ο(ὑἡ Ἑυν. Πύίρρ». 142-01, 
Ἑσπερίδων ἐπὶ μηλόσπορον ἀκτὰν | ἀνύ- 
σαιμι τᾶν ἀοιδῶν, | ἵν᾽ ὃ ποντομέδων πορ- 
φυρέας λίμνας | ναύταις οὐκέθ᾽ ὁδὸν νέμει] 

᾿ 

σεμνὸν τέρμονα ναίων οὐρανοῦ, τὸν Ατλας 
ἔχει, κρῆναί τ᾽ ἀμβρύσιαι χέονται] Ζανὸς 

μελάθρων παρὰ κοίταις, | ἵν᾽ ὀλβιόδωρος 
αὔξει (αθέα [ χθὼν εὐδαιμονίαν θεοῖς. -- 
Νύμφαις: “΄ῖ΄ῃ σταίϊατη οὖ ΠΟΠΟ- 
ΓΘ ΝΥΙΡΠ ΔΓ." ἃ. ΗρυΔ ΠΗ. 
ἼΠΘΕΞΘ 16 ἐῃ6 ἩΘΒΡου 65 {ΠΘΙΉΒΟΙ 68, 

ὙΠῸ ΔΙῸ ΔΙναυ8 ΟΟΠοοϊγρα οὗ ἃ8 
ΝΥΤΏΡΙΙ5, ὙΠῸ διυεοίίῃ δἴπς. (ΟΠ Ἠβδ8. 
ΤΊ. 618, Ἑσπερίδων λιγυφώνων. ἘΣ. 

Πύρρ. 148 (566. ἀῦονθ), Ἑσπερίδων τᾶν 
ἀοιδῶν. 7ώ. ΠΙ. Ε΄. 594 Υ. 

212. προχοαῖς: οἴζοηῃ το οὗ {Π6 
μοι οὗ ἃ αἶνϑυ, ἃ5 ἴῃ Ηοῃι. 7|. χνυ]ϊ. 

209; οἵ {παΐ οὗ {π6 ΝΘ πη Αθβοῃ. 

ϑερρί. 1028. Βα τπ6 ἔδοῦ {παΐ {πὸ 
ῬΓΟΡ. (ἐπί 270, ἐν 211) 15 νδηῃζῖίηρ, 
Δ Πα ὑδάτων 15 νυἱτΠοῖ Θρὶἢ., οσθαῖθβ ἃ 
Βυβριοίοι ὑπαῦ {πΠ6 νου 18 ΘΟΥΤΕΡΙ. 

Μογθουϑυ, {π6 φῬσγοχίμηἶϊίν οὗ προχοαῖς 
ΔΠΩ πρόχοισι 5660Π|8 βίγσϑηρο. ΤΠ 
ΤΟΥΤΊΟΥ 18 ῬΓῸΡ. ἃ βΊοββ οα ἴπ ἰαΐ- 
ἴον (485 Ἰαΐθ ὙΥΙΟΥΒ 860 προχοή ἋὉΓ 
πρόχους), πανὶπρ' ΤΟΡΙ Δορα Βοπῖο πγοσά, 

ΒΊΟΝ ἃ8 τροφίμων ΟΥ̓ ποτίμων. --ο-ὐδάτων : 

ἀρρομᾶβ οἢ ἀρύεσθε (ρατί. 05].). α, 

110,1; ΗΕ. 190. 
278. Φαβὺ δβ8 ὅόοριι. οουἹᾶ ποῖ ᾶγο 

γίβιιοα τπ6ὸ ΝΙΟΡο-οσαρ οὐ ΞΙΡΥ 8 
θη πὸ πσοίο (4πό. 830), ““σταὶῃ ἀπά 
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ε Ψ ’ ’ ᾿ ΩΝ - “ἍἬΝἍ ““ 

ὑπακούσατε δεξάμεναι θυσίαν καὶ τοῖς ἱεροῖσι χαρεῖσαι. ἼΩΝ Ά 
ο ΔΝ 

ΧΟΡΟΣ. 

.-.ττ-ἂᾶἂΡἂΡὔΡὃ .ὕ. 

215 ἀέναοι Νεφέλαι, (Στροφή.) 
93 “ Ἂς Ν ’ 5 ἢ ἀρθῶμεν φανεραὶ δροσερὰν φύσιν εὐάγητον 

Ν Ψ 3 ἴω » 

πατρὸς ἀπ ᾿Ὡκεανοῦ βαρναχέος 

ὑψηλῶν ὀρέων κορυφὰς ἐπὶ 
980 δενδροκόμους, ἵνα 

᾿ τηλεφανεῖς σκοπιὰς ἀφορώμεθα 
΄ “λῶν τ ΄, ΠΝ ἐν , 

καρπους Τ ἀρδομέναν ἰἱεραν χθόνα 

ΒΠΟΥ ΠΘΥ͂ΘΙ [ΌΤΒΑΚΘ 10, 80 ΟἿ Ρορύ 

Πδα ἤθυϑῚ βοὴ ΜΊμηδ8, ἡ] Οἢ ουθῃ ἴῃ 

ὙΥΙΠίροσ 15 Β6] 01), 1 ον οῦ, οουουθαᾶ τ] ἢ 

ΒΠ0.. ΤΠη6 δποϊθηΐβ οἵΐθη ῬοΟΥΔΥ 
ΒΘ {πηρ8 δΔοοογαϊηρ' ἴο {Π6Ὶ} 8 ΠΟΥ. 
Ριοίοτνὶθαβδίαπο ρορύϊβ[ ααϊα- 
Ἰ:ροῦὺ δυάθρθῃᾷαὶϊ 566 ΙΓ ἔαπὺϊύ 

αοαπᾶ Ροίοβίδβ. Ηου. 4. ᾿. 91. 
866 ὁ ὅ97. 

214. ὑπακούσατε: 566 οη 2639. “Τ᾽ 
γοσαΐδρ νοϑηϊδηῦύ δα 5686 Τορ δῦ 

ΝΌΡΟΒ, ΠΟ αὖ ρΥδοροδηΐύ δι- 

Τ᾽ Θπ,." Οονοῖ. (Οὔ 860. ΤΠαο. νἱΐ. 18. 
9, οὐχ ὑπήκουον ἐς δίκας προκαλουμένων 

τῶν ᾿Αθηναίων. 71. 1. 26. 8; 20. 1. -- 

δεξάμεναι: ΟὟΒ. {παῦ {πΠ6 ΡῬᾶγίϊοβ. ἴῃ 
{Π15 γοῦβθ ἢδγυο {Π6 ἴΌΤΟΘ οὗἉ ᾿πην8. 

210 {ἴ. ΤΠ6 Ραγοάτιβ (πάροδος), ΟΥ 
ΘηΐΓΆΠΟΘ ο66 οὗ {Π6 ΟΠΒοσιΒ (278--290--Ξ 
298-213, 866 776γ65), βυηρ ἴῃ {Π6 
τηϊαάπί οἵ Ρ6418 οἵ {πα ηᾶον (292). Τὴ 

{8185 ᾿πβίθηοο {Π6 οαθ ΓΘ 8]}}Υ ῬΥΘΟΘΑΘβ 

1Π6 Θηίγαποο οὗ ἴπΠ6 ΟΠοσιΒ ἰπΐο {Π6 
ΟΥΌΠοβίσα, 80 {παύ Κίχορβιδᾶθβ (068 
ποῦ 8606 {π6 σοάοββοβ ὉΠη11} 9206. Αὐ 
[6 ΒΠΏΙΠΟηΒ Οὗ ἥοογαίοβ (2θῦ ἔ,, 

209 [{.) ΤΠῸγ τῖβα ἔγοιη {η6 οοϑᾶῃ ἴο 

[Π6 τηοτπηΐδίη-ἴ 008, ΠΘ πο. που ἸΟΟΚ. 
ἀονγῃ ΠΡΟῚ {Π6 Θαττῃ (ϑέγορ]ιε, στροφή), 
Δ 4 ΤΠ6η ἢἤοαῦ ἰο {π6 Ἰαπᾷᾶ ἴο ὙΒ]Ο ἢ 
[ΠΟΥ ἅτ οδἹ)ϑᾶ, {π6 Ἰαπᾷ οὐ Αἰίίοα, 

Ῥοϊ]ονϑά οὗ {πὸ σοῦβ (απέϊδίτορ]ο, ἂντι- 

στροφή). Τὰ {πθ86 οὔδθβ {π6 ΟΠΟΣΊΒ 
ΒΏονγ5. πού ηρ' οἵ [Π6 αὐπρίϑιηῃ οὗ {6 
ΒορΡ ἰδ (802 4.). 

210. ΤἼηΘ οπογθαΐαδθ δ γθθθ οδοῦ 
οὕμου. Τῦ 15 ῬΤΟΌ. ὑμπδῦ ἴῃ {15 ᾿πβέδπορ 
{Π6 ΒΥΟΡΠΘ ΟΥ̓ οά6 (φδή) γγᾶ8 βιιηρ ὈῪ 
ΟΠ6 ἡμιχόριον, δα {ῃ6 Διη Ἰ5ΧῸΡΠ6 ΟΥἉ 
απίοαο (ἀντῳδή) Ὁ. ὕΠ6 οὐΠου. 

2106. ἀρθῶμεν : ο΄ 266. --- φανεραὶ 
κτέὲ. : 1.6. ἐκφαίνουσαι δροσερὰν φύσιν. 
ὅθ Κα, δργυ. 46, 4, 6. --- εὐάγητον : 
ῬΙΌΡ. δααΐν. ἴο εὐᾶγῆ, ὀγῖρἠέ. 

2117. βαρναχέος : ΤοΓ. νορδ]Ζαύίοη 
ἴῃ σμοῦῖο οὔθ. Οἱ 282, 289, 800, εέε. 

280. δενδροκόμους : {Π6 (7668 816 
ἴο τηοὰππηςαη-ο0}05 δῦ {16 Ιθαυοβ ΔΓΘ 

ἴο ἴγ668; 88 «νυ. 21δ6, φυλλοκόμου 
μίλακος. 

281. τηλεφανεῖς σκοπιάς:: ς, ΤΠ ΘΟΡῚΙ. 
δδ0, ἄγγελος ἀπὸ τηλαυγέος φαι- 
νόμενος σκοπιῆ5. --- ἀφορώμεθα : οἤ 
289. ΤΙη Ῥοθίγυ {Π6 τηϊά. οσοδ βίο }}ν 

(Δ κ65 {π6 ῬΙδοθ οἵ {πῸ δοῦ., ΠΘΓΘ ΠῸ 

ῬΑΡΓΟΌ] ΔΙ ΤΘάΒΟῸΠ 185 ΔΡΡαγθηῦ ἴο 118. 
ΤῊ]8 18 68Ρ. ΘΟΙΙΏΟΙ ὙΠ ὁρᾶν δ ηα 108 
ΘΟΙΩΡΟΘΠα5 ἴσοι οι. ἄονη. 

282. Νοίίποῦ {πΠ6 τοδαϊηρ σίγθῃ ἴῃ ᾿ 
{π6 ἰοχὺ ποὺ ἐπαῦ δἀορμίοα ὈΥ οΟὐπουβ, 
καρπούς τ᾽ ἀρδομέναν θ᾽, 15 Βα ̓ βαοίονγ.. 
ΤῊ Ἰαύίου τηδῖκοβ ἴοο ῬγοΙηϊηθηύ {πΠ6 
ἔσυϊίβ, 10} οου]Ἱα ποῦ ΡῈ 80 σοηβρίο- 

ἸΟΤΙΒ ἃ8. ἢ1118, γ8]16 ν8, ΤΊΥΘΙΒ, δέο.; πᾶ 
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καὶ ποταμῶν ζαθέων κελαδήματα 
καὶ πόντον κελάδοντα βαρύβρομον" 

28ῦ 

ς Λα ξ ὦ 

ὄμμα γὰρ αἰθέρος ἀκάματον σὰς 

μαρμαρέαις ἐν αὐγαῖς. ΔΝ 

ἀλλ᾽ ἀποσεισάμεναι νέφος ὄμβριον. 
«ἀθανάτας ἰδέας ἐπιδώμεθα 

290 τηλεσκόπῳ ὄμματι γαῖαν. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ὦ μέγα σεμναὶ Νεφέλαι, φανερῶς ἠκούσατέ μου 

ἡ: ΓΟΥΠΊΘΥ ΘΧἢ 15. {π6 οἷν Κηονη 
ΘΧΘΙΏΡΙ6 οὗ ἄρδειν ἴῃ {π6 πιά. τοΐσε, 
ἢ [Π6 δοῦ. βθ6η886 οἵ ιτσαΐεγ; 86, 

ΤΏΟΥΘΟΥΘΥΙ, {Π6 ραῦίῃ αὁ065 ποὺ νγαΐου, 

Ραΐ ἐξ τυαίοεγεα. Ἡρπορ οοΚ ΘοηΒΙ οΥ85 
ἀρδομέναν Ῥᾶ588. ΒΟΙΡΚ τυῖϊίο5. Καρποῦς 
(σοη. οὗ Καρπώ, ὁπ6 οἵ {πΠ6 ὕνγο Ποτγαο, 
ΓΠΔΠ1Οο πα Οδγρο, γπῸὺ ΟΙΘ ψγοῦ- 
ΒῃΙρΡοα αὖ ΑΥΠ6η5), δηα {π|ηΚ5 ὑπαΐ 
ὑπ ΟἸουαβ ἅτ ἤΘΓΘ στορτοβθηίθα ἃ8 
Ἰοοκίηρ ἔτοτῃ {Π6 βασημηϊξ οὐὨ {Π6 οεἶδ8- 
ἐἰαὶ τυοὰαπίαϊη, ποῦ ἸΡΟῚ {πὸ τηδη-ἰη- 
παθὶϊρα φασί, θαῦ ἀΡΟῚ “ {ἢ 6 ΒΡΙΘΠΔΟΥ 
οὗ νἱγρίη παίαγο ἴῃ {Π6 ἸΏΒΘΘΠ ΤΘΔ]ΓῚ 

οὗ {πὸ ροαβ. ὙΠοτο {Ππὸν ὈΘΠοΙα {ΠῸ 
ΒΕΟΓΡΩ͂, γγο]]-τναΐοτθα σασάρθη οἵ {ΠῸὸ 
σοᾶβ δὐ {ποῖ θοῦ. ϑόορῃ., 7]70η, ΕῪρ. 
298, 604118 1 Διὸξ κῆποι. “5 Θχρἰδηδ- 

ἰΐοπ οὗ Βουρῖκ 5 15. ποῦ ἴῃ 411 τοβρϑοίβ 
Βα βἰαοίουυ, θα 15 Τανοσθά ὈΥ {Π6 

Ἰαϑύ οἰαιβα οὗ {Π6 βίγορ!ιο, ἀλλὰ... 
γοῖαν, ὙΏΘΓΘ βοιποίῃϊησ πεῖῦ 8. ὉΤῸ- 
ῬοΟΞΒΘΩ͂, 1685, ἰηΠ 4666, {Π158 ΒΘ ηὖ. ΤΊΘΤΘΙΥ 

ΤορΡοαΐίβ {π6 οχῃογίδίίοη ἀρθῶμεν ἵνα 

ἀφορώμεθα, δἀάϊηρ ἀποσεισάμεναι 

νέος ὄμβριον. ---- Ῥιαῦ {Π6 οὈ] ούίοἢ5 οὗ 
Ἰζοοῖ ἴο ἴπ6 τϑδάϊηρ οἵ {Π6 ἰοχί, απὰ 
4180 ἴο θ᾽ αἴΐοσ ἀρδομέναν, ἅτ πού ἰη- 
ΒΈΡΘΓΆΘΪΟ; ἴοτ, ἴῃ {Π6 ἢγβύ β]δοο, {πὸ 
ΘαΓΙ τᾶν 6 ΟΟπορὶνρα ἃ8 νγαίουϊηρ 
(ἔοτ, ἴῃ ἃ Β6η80, ἰῦ 4068 νγαίϑσ Ρ] Δ [8), 

͵ 

καλέσαντος. 

Δα ἀρδομέναν τηϊρηῦ 6 ἃ 5βἰῃρὶθ ἴη- 
βίδῃποθ οὗ {π6 τηϊᾶ. ἴῃ δοῦ. 5686, ΟΥ 

1{Ππ6 ᾿πἰογρσγοίαίίομ, “ πανίηρ 185 ἔσαϊίβ 
νγαίογθα τῇδ  Ὀ6 οογτοοῦ; δ η6, ἴῃ {ΠῸ 
ΒΘΟΟΠΩ͂ ΡΪδοο (1 θ᾽), στθθη ἢρ]685 οἵ 
γγθαΐ, ὑγΠ]ΟῊ καρποί τηδῦ ἱπο] παρ, ΔΥῸ 
ΥΘΙῪ ΘΟΠΒΡΙ ΘΟ ΟΙ5 ΟΡ] Θοῖβ θη νἱθυγθα 

ἔσουη τηοτιπίδἰ -[Ο0}8. 
288, ὄμμα αἰθέρος: {π6 5ιπ, ΟἿ 

Επτ. 79». 1΄. 194, ἱερὸν ὄμμ᾽ αὐγᾶς 

(ἔστρεψεν) ἅλιος. ΑΟ50ῃ. ΕῪρ. 188, 

ἀστερωπὸν ὄμμα Λητῴας κόρης (16 
Π]ΟΟΠῚ. --- γάρ: “Ἰοὺ 8 ἃΥΪβ ἔΓοὴ 
Οὐθδη ἴο πιοιηΐαϊη-Ο 08, γὸγ ὑπ 6. 5 
15 Βῃ 1 ηηρ." ΤῊΘ 8.1 15 ΘΟΠΒΙ ἀογρα ἃ8 

οδαβίηρ ἴπ6 οἸοιαβ ἴο ἃβοθπηᾷ, πὸ 80- 

οοὰπῦ Ῥοίηρσ Ποτο ἴακθη οὗ {ΠῸ 511}- 
Τ0η8 Οὗ Ξοογαΐοβ. 

289. ἀθανάτας: ΤΏΟΙΘ ΟΘΟΙΠΠΠΟΗΪΥ 
ἀθανάτου, ἱπουρ ἃ ἴθυνν ΧΡ] 05 οἵ 
{Π6 ἴθι. ἔοστῃ (ἢτγβύ 460].} ἀτὸ Τοιιηα ἴῃ 
Π6] 16 ῬΡαββᾶρθ8, 88 7 λεβηι. 1002, ἀθανά- 
ταν φλόγα (ἴῃ ἃ Ῥᾶγοαν); ΑΘβο}. (ὅλο. 
610, ἀθανάτας τριχός. ὅο ΞΟΡἢ. ““ηΐ. 
8538, γᾶν ἄφθιτον ἀκαμάταν. --- ἰδέας : 
ΠοΙΘ βρθοΐθβ οούροσὶβ. (ἕἱζ ΡῬΙδί. 
Ργοί. 81ῦ 6, (4 γάθων) τὴν ἰδέαν καλός. 
ΤῊΘ ρθη. ἀθροπαβ οὴ ἀπο σεισάμεναι, 
ὙΒΙΟΪ. ΠΥ ΓΟΙῸ ἴ0 ταϊηΐηρσ, ΟἿΣ 399, 

291. μέγα: 88 δᾶν., πιοτὸ ΤΌγοῖ Ὁ ]Ὸ 
{Ππδη μάλα, βαγοτγὶηρ οὗ στα πα !]οαύοηςο, 
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ἤσθου φωνῆς ἅμα καὶ βροντῆς μυκησαμένης θεο- 
σέπτου; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Ν ’ὔ ’ 9 οὺ ’ ᾿ ’ 3 

καὶ σέβομαί γ᾽, ὦ πολυτίμητοι, καὶ βούλομαι ἀντα- 
ποπαρδεῖν 

Ν Ν ’, ν ϑ,.τὸ Ἃς » "ἢ ’ 

πρὸς τὰς βροντάς" οὕτως αὐτὰς τετρεμαίνω καὶ πεφό- 

βημαι" 
9 ’ ψ' ’ ’ὔ 3.» 9 Ἂ ’, 3 ’ ’ 295 κεἰ θέμις ἐστίν, νυνί γ᾽ ἤδη, κεὶ μὴ θέμις ἐστί, χεσείω. 

ΣΩΚΡΆΤΗΣ, 

5 Ἀ ’ Ά, ’, ν ε ’ 

οὐ μὴ σκώψει μηδὲ ποιήσεις ἅπερ οἵ τρυγοδαίμονες 
Ο 

ουτοι, 

ἀλλ᾽ εὐφήμει: μέγα γάρ τι θεῶν κινεῖται σμῆνος ἀοιδῆς. 

ΧΟΡΟΣ. 

παρθένοι ὀμβροφόροι, 
ἊΝ 800 ἔλθωμεν λιπαρὰν χθόνα 

298. καὶ... γέ: οἴνοη υϑρᾶ ἴῃ δΔῃ 
Αἰ ΠΥ μηαὔϊνγο ΔΉΒΥΟΙ ΟΥ̓ ἀϑϑθηῦ ἴο ἃ 
βίατουηθηῦ, θη βοχηθίῃϊηρ 15 δα αρα 
ἴο {π6 αἰγτηδίίοη. (ᾧ}. 858, 1068, 1295. 
γέ πἰπουὺὺ καί ἴγθα. Πὰ5 Δ ΔΗΔΙΟΡΌΟΙΙΒ 

186, οἴζθη νυ ἢ) Βαυοαβϑῖη. 866 οη 102. 

(1584, 898, 1112, εἰ ραϑϑ5ϊηι. 
295. εἰ... κεἰ : ἀΒΌ8}}Υ εἴτε (ΟΥ̓ εἰ) ... 

εἴτε. --- θέμις : 566 οη 140. ΤΠΪ8 γγ88 ἃ 
6886 ΠΟ ουθὴ {ΠῸ6 αἰνὶπθ ΟΥ̓ ΠΔΉΟΘΒ 
οὔ 1Π6 {π|ΠΚίηρ-5ΠοΡ οου]ᾶ ποῦ ΘΟΠΙΓΟΪ]. 

296. οὐ μή: ν|0] {Π6 βθοοπᾶ Ῥ618. 
οἵ {πὸ ἔπ, οὐ μή ΘΧΡΥΙ65565 ἃ ῬΓΟΠΪΌ]- 
[ἴ0η. ὥΟΠΊΘ ΤΟρΡΑΥΩ͂ 50) βθηΐβ. 88 
ἰπίρυσ. ἴῃ ἴοση. ΟΥΠΟΥΒ 8566 ἃ 4168- 

το ἴῃ μή νι {π6 ζαΐ., θαὺ ἰγθδῦ 

{Π6 οὐ ἃ8 Πανίηρ ΟΥΡΊΠΆΠΠΥ ὍΘΘΠ 8 Π 
᾿Ἰηθροπᾶρθηΐ πορ. τοίουσίηρ ἰὼ νψμδῦ 

5068 Ὀοΐοτρ. Ῥσοῃθινο βοηΐβ. οὐ {Π18 

ΒΟΙ΄ ΒΟΙΠΘΕ 65 ἤᾶγρΘ 4180 {Π6 Β07ν., 

ὙγΠ116 οὐ μή αἰεοϊαγαίἑυο βοῃίβ., ΠΟ ἢ 
ΒΘΠΘΓΑΙΠΥ (κα {Π6 βα7ν., Βουη Ϊ Π168 
Πᾶν {ΠῸ ἔα. ᾿ηϊο. ΟΜΤ. 89,1 δμᾷ 2, 

δον 

Νὰ ἐν 

(᾿Αντιστροφή.) 

Παλλάδος, εὔανδρον γᾶν 

ψ ἢ Ποιη. 1. (Δ 861, δπᾶ 566 οῃ ὅθ8. 
-- τρυγοδαίμονες : 1.6. [Ππ6 ΘοΙηΐο ΡοΘύδ 
(ἢ ΡΙΔῪ οἡ κακοδαίμονε5). Αὐ {Π6 
ΘΑΥΥ ΘΟΠΪΟ ῬΟΥΪΟΥΙΔΠ665 {Π8 δοίοΟΥΒ 
αἰδβριίβαα ὑπθηλβοὶνοθ ὈΥ ϑιηθδυηρ 

{πον ἔδοθϑ ἢ 1665; ΠΘΠῸ6 τρυγῳδία 

ἃ5 ἃ ΒΥΠΟΏΨΙΩ οὗ κωμῳδία. 
297. εὐφήμει: οΟὉ5. {πᾶὺ {Π15 την. 

ἰἴ5. ἴῃ οοπίϊηπδίίϊοη Οὗ οὐ μή 1 {Π6 

ἔαύ. ΤΠ6 {αῦ. τηϊρηῦ παν ὈΘΘη πϑθα 

ΠΟΥΘ, 8 Π6 ἴῃ 50 ἢ οᾶ565 ἴΠ6 πορ. νου] 
5011 θὰ μή. --- σμῆνος ἀοιδῆς : τ΄, σμῆ- 

νος σοφίας, ῬΙ]αῦ. Οταί. 401 6. 

800. λιπαράν : ὀγ]ϊαηΐ, ποῦ γε, 

ἴογ ἰἴ ψ8 λεπτόγεως (ἼΠππο. 1. 2). 

ΤΊ6 δορὶ. τὰ Ρορα!αυῖσοα Ὀγ Ῥίπά. 

Τὺ. 40 (Βοροκ), ὦ ταὶ λιπαραὶ καὶ 

ἰοστέφανοι καὶ ἀοίδιμοι, Ἑλλάδος ἔρεισμα, 

κλειναὶ ᾿Αθᾶναι, δαιμόνιον πτολίεθρον. 

Ῥιπᾷ. 15 βα18 ἰο πᾶν Ῥθθὴ ἢπρᾶ ὈΥ͂ 

Ηἷβ παίϊνο οἰΐγ, ΤΠ ΘΌ65, ἴῸΥ {Π|8 ῬΓαΐΒ6 

οὐ Ατμοηβ; Ῥαΐ, δος. ἰο ἸΒοογ. 15. 106, 

τἢ0 Αἰμομΐδηβ τοῦθ Πἷτπα τα 



σϑϑτ---------- !ὶἕΨτ!ΖὋΘ 

τ ππΠΦἑΨ’ἑ’π ͵ τ... τὡᾶᾷϑ5Χ53ΓΓ΄Γἷ΄΄.͵͵ἘςἘ-Ἐ ΄΄ῆ΄ῇππΠι οὠὨἕο 

ΤῊΕΒ ΟΙΟΙ 5. 91 

ἐβέδησσος ὑψόμεναι πολυήρατον" 

οὗ σέβας ἀρρήτων ἱερῶν, ἵνα 

μυστοδόκος δόμος - »" 

’ὕ 

ἐν τελεταῖς ἁγίαις ἀναδείκνυται, 

90 
3 ἊΝ “Ψῃ ’, οὐρανίοις τε θεοῖς δωρήματα, 

ναοί θ᾽ ὑψερεφεῖς καὶ ἀγάλματα, 
Ἁ ’ὔ ’ ε ’ὔ καὶ πρόσοδοι μακάρων ἱερώταται -“λοπκαα κυνοος 
εὐστέφανοί τε θεῶν θυσίαι θαλίαι τε 

810 παντοδαπαῖς ἐν ὥραις, 

ἦρί τ᾽ ἐπερχομένῳ Βρομία χάρις 
εὐκελάδων τε χορῶν ἐρεθίσματα 
καὶ Μοῦσα βαρύβρομος αὐλῶν. 

10.000 ἀγδοῆτηθθ. ἜΤΟΤῚ {Π|8 {{ΠπῚ6 

ἔοσίῃ {Π6γ ἴοοκ ἀρ! ρηΐ ἴῃ οα]]Πηρ {ΠΟ Ὶν 
ΟἿ λιπαραὶ ᾿Αθῆναι. Οὗ, Εφ. 1329 {. 
(Ποσο {πΠ6 Ῥιπᾶάδσίο ρΡαββαρο 185 Ῥᾶ͵Ὸ- 

4164) ; Ἅ4ελ. 6917 ΠΥ. 
9501. πολνήρατον : τιβ6α 85 8 ΘΡΙ(Π. 

οἵ Ῥδορβ, {κῸ ἐρατεινός, 4Α150 ἴῃ Ηοτη. 

ΟΥ Οα. χὶ. 218, ἀιιὰ Ἠάὰΐ. ᾿ἰν. 159 (1π 
8. ΟΥ8 616)... 

9502. ΤΠΘ Αἰπθηΐδηβ δἰνγαγβ [αἱᾶ 
764 ]οῖβ οἰαΐτη ἴο {η6 ρῬοββθββίοῃ οὗ {ΠῸ 
Πϊρμθδὺ σθυθσθποθ ΤῸ {π6 σοᾶβ. (ἷΚ 
ΟΡ. Ο. (΄. 260, τὰς ᾿Αθήνας φασὶ θεο- 

σεβεστάτας εἶναι. ----ἰερῶν: {Π6 ΕἸου- 
βἰπΐδη ΠηνβίθυΙοβ. -- οὗ... ἵνα: [Π6 
Ἰαϊίου οἵ {Π656 Τ6]. οἰ αῖιβ65 15. ΒΒ ΟΓΤαΙ- 
παρα ἴο {Π6 οΥΤΊΘΥ. 

909. μυστοδόκος δόμος : {Π6 ἰ61}}0}}6 
οὗ Τοιηθίοσ ἅμα (ὐτο αὖ Ἐ]θιβῖβ, ἴῃ 

ὙΠΟ ὙγΘ ΓΘ ΘΟ ΘὈταϊθα {πὸ την βίθυ 98. 
906. οὐρανίοις : ἴῃ Δης1{Π 6518 ἴο {Π6 

χθόνιαι θεαί ὙΠΟΒΘ ὙγΟΥΒΗΪΡ Πδ85 Ταδύ 
Ῥθθὴ τηθῃίϊοῃθί. --- δωρήματα: [Π6 
ΠΟῸΠΒ ἴῃ ἴΠ6 ποχῦ ὙΘΥ86 ΔΓ ἴῃ ΔΡΡΟΒ. 
τ 118. 

8906. ναοὶ καὶ ἀγάλματα: ἴον ἴῃ- 
βίδηοθ, {Π6 γνοσΚβ οχϑοιίθα ὈγῪ ῬῊΪ- 

αἴα5 ΟΥΓ ὉΠΑ͂ΘΥ ΠΪ8 ΒΡΘΓΥ ΒΊ0Π, ΒΌΘΝ, ἃ 8 

ἴπ6 Ῥαγίπθποῃ, {π6 ἰθρ]6 οὗ Νίκη 
Απτερος, [Π68 ὕνγο 00105858] βίαϊιθβ οὗ 
ΑἸ 6Π6, εἴς. 

907. πρόσοδοι : ργορσοδϑίοηβ, {Π6 
τηοδῦ πηρογίδηῦ Ὀοὶπρ {παῦ οἵ {Π6 
Ραπαίπεπαεα. ΟἿ Αὐὅ. 868. Τὴ ας, 
597, {Π18 ῬΤΟΠΊΪΒ6 15 τη 46 ἴο ΗΘΓΙΠΘΒ, 
καί σε θυσίαισιν ἱεραῖσι προσόδοις τε 
μεγάλαισιν ἀγαλοῦμεν. Χροη. Απαῦ. Υἱ. 
Ι. 11, ἤεσαν ἐν ῥυθμῷ καὶ ἐπαιάνισαν 
καὶ ὠρχήσαντο, ὥσπερ ἐν ταῖς πρὸς τοὺς 
θεοὺς προσόδοις. ΟΠ {Π ΒΡΙΘΠΟΥ οὗἉ 
{μ6 Ατῷ. οβϑεναϊβ, 566 Ιβοου. 4. 45. 

510. νοῦν πποηΐῃ Πδά 18. ἔδϑιϊ- 
γ8 15. ΤΠῸ τποβῦ αἰἰγαοίΐνο ομθ, {Π6 

ΠΙοπυ βία, οᾶπηθ αὖ {πῸ ορϑπῖηρ οὗ 
Βρυίηρ, ἴῃ {πὸ ποῖ ΕἸΔΡΠΘΡΟΙ θη 
(αθουΐ {π6 {ἰπη|6 οὗ {πὸ θαυ πο Χ). 

9511. Βρομία χάρις : 1.6. οἱ Διονυσια- 
κοὶ ἀγῶνες. Δ οτδο]ο (Τλοιι. Με. δ2 

οοιμτηδ παρα {π6 Αὐμοπίδηβ, μεμνῆσθαι 

Βάκχοιο καὶ εὐρυχόρους κατ᾽ ἀγυιὰς ἱστά- 

ναι ὡραίων Βρομίῳ χάριν ἄμμιγα πάντας. 

312. χορῶν: ογΟ]Ϊο, ἱγταρίο, σομηΐο, 

--- ἐρεθίσματα : ἀο]ἸοἶᾶΘ. ΑΔ γΡοορί 
(ΟΥιτα5) ἴθ Ατὰ. χἰϊ. Θ00 6, 68}}8 
Αμδούθοι συμποσίων ἐρέθισμα. 

313. βαρύβρομος: {Πδ6 αὐλός, γατὶ- 
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αν, 

92 ΑΕΒΙΒΤΟΡΗΑΝΈΕΒ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

πρὸς τοῦ Διὸς ἀντιβολῶ σε, φράσον, τίνες εἴσ᾽, ὦ 
Σώκρατες, αὗται 

ε ’ ῪΚᾺ “ ἴω 

815 αἱ φθεγξάμεναι τοῦτο τὸ σεμνόν ; μῶν ἡρῷναΐ τινές 
εἰσιν; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
΄ 

ἠκιστ᾽, ἀλλ᾽ οὐράνιαι Νεφέλαι, μεγάλαι θεαὶ ἀνδράσιν 

ΟἾΒΙΥ σοηδίσγιοίθα, ΟΟΥΤΟΒΡΟΠαΐηρ ἴῃ 

ἃ ΤηΘΑΒΌΓ6 τὶ {Π6 οἸατϊοηθί, μδᾶ ἃ 

βίσοηρ, δηϊηδίηρ ἴ0Π6 ; ὑπογϑίοσθ Ὁ 

ῬοΙοηροα το {π6 ἸθΙοηγβῖαο οὐΐπ8, 
116 {π6 κιθάρα ἀπ {π6 λύρα Ὀο- 
Ἰοηρθα ο ἐπαύῦ οὗ Αρο!ο. ᾧβ Ἑύν. 
Ηεὶϊ. 1851, (Κύπρις) δέξατο δ᾽ εἰς χέρας 
βαρύβρομον αὐλὸν τερφθεῖσ᾽ ἀλαλαγμῷ. 

914-509, ΤῊ ἤγβύ δρίβοαθ (ἐπεισό- 
διον πρῶτον). 

914, πρὸς τοῦ Διός : Ῥο. 1018, ΘΟΙΏ- 
τη η 5, πα ααθβίϊοηβ ἴα Κ πρὸς ΜΠ] 
{Π6 φσθη., ὑγῃ 1] 6 ἀθοϊαγαίϊοηβ [8 ΚΘ νὴ 

(τ {Π6 4οο.). Ὑ ΠΘἢ ἃ βοηΐ. οὗ {Π68 
ΤΟΥΤΉΘΙ Ο1858 ΘΧΡΥΘ5565 δδβθηΐ ἴο Β01η6- 
τῃϊηρ σοΐηρ ὈΘΐοτο, νή ΠΊΔΥ Ὀ6 τι56(6,, 85 

ἴη 1506; ἄν. 689 {,, ΧΟ. τὴν ἡδυμελῆ 

ξύμφωνον ἀηδόνα Μούσαις | κατάλειφ᾽ 

ἡμῖν κτέ. ΠΕ. ὦ τοῦτο μέντοι νὴ Δί᾽ 

αὐτοῖσιν πιθοῦ (γ68, ἱπαίϊοοαῖ, (ὁ σγαηί 

ἐλότι ἐμαΐ τοηιιο5ι). Π απ. 104 ζ,, ΗΡ. καὶ 
χαῖρε πόλλ᾽, ὠδελφέ. ΔΙ. νὴ Δία καὶ σύ 
γε | ὑγίαινε. 

915. μῶν: {Π18 ῬΑΙΙΟ]6 ἔγθα. δα 8 
ἴο ἃ 4υρβίοη ἃ βθοομαᾶ οπρ, ὙΠΊΟἢ 

ἀουθΌ ΠΡΙΥ βυρροβίβ Δ ἢ ΔΠΒΜΘΥ ἴο {Π6 

ἢγβί. Τὸ 1πηΡ]165 {παῦ {Π6 ΒΡΘΆΚΘΟΥΙ 18 
Τοτορα γ οἰγουχηβίδηοθβ [0 βυβρθοῦ 
ΟΥ̓ ῬοΙΙονο {Π6 απ[ιτηιαίίυε οἵ ὨΪΒ Βοοομᾶ 
4αθρβίίοῃ, ΔἸ ΠΟῸΡ Ππ ψου]ᾶ ποί ἤᾶνο 
οχρθοίρα 1. Οὐ Ἐφ. 186; ἉΑεἦ. 829, 
418; γ͵ε5ρ. 214; Ῥαχ, 140; 1,γΧ8. 1217; 

ἀργοῖς" 
"4 ’ὔ’ Ν ’ Ν ἴω εἰ ὖνν ϑ αἵπερ γνώμην καὶ διάλεξιν καὶ νοῦν ἡμῖν παρέχουσιν 

καὶ τερατείαν καὶ περίλεξιν καὶ κροῦσιν καὶ κατάληψιν." 
καάνωσ 

Ἐςεεϊ. 848,9706. Απᾶ, ᾿ἴπ ρΘΠΘΙΑΙ, ΠΘη 
{π6 ᾳυρϑίΐοῃ 8 ὁη6 οἱ δϑίοῃιβῃγηθηῦ 
ΟΥ̓ ΒΌΤΡΥΙΪΒΘ, {Π6 ᾿ΠΟΥΓ. ῬΑ 0165 ἔγθα. 

ΠΏΡΙΥ, ὈΥ ἃ βογῦ οἵ ἰγδηβραγθηῦ ἸΤΟΏΥ, 

8. ΟΡἰπΐοι {Π6 ὙΘΙῪ ΟΡΡοΒβίΐβ οἵ {μπαύ 
1116 4 ἴῃ ΟΥ̓ ΠΔΤΥ αποβίϊομβ. Οἵ 

ΘΟΌΓΒΘ, {Π6 δούτι8] ΔΉΒΎΘΙ ΤΥ ποῦ Ὀ6 
ψΠδὺ 15 οχρθοίθα. Τῆυβ, Ἅ4υ. 108 ἔ,, 
ἘΠ. ποδαπὼ τὸ γένος δ᾽; ΕΥ̓͂. ὅθεν αἱ 
τριήρεις αἱ καλαί. ] ΕΠ. μῶν ἡλιαστά; 

Απᾶ Ῥοίμπρ' διηβυγεσθᾷ ἐπ ἐδ ποσ., ἢ 
ΒΠΟΥΒ ΒΌΤΟΥΪΒ6. Θ᾽ τ 1] Υν, ἄυ. 96 Π, ; 
Ἐπ᾿. 1|ες. 670, εἶθ. ΑΠΔΙΟΡΌΤΙΒΙΥ οὐ, 

ἴῃ αποϑύϊοηβ οὗ ὑπ βογὺ ἀθβου θᾶ, ἱπη- 
ῬΙ65. ἃ πο., ποῦ δὴ δθῆήντηδίννο, ορίῃη- 
ἴοη, 88 «ἄν. 1218 ἔ,, ΠΕ. σφραγῖδ᾽ ἔχεις 
παρὰ τῶν πελαργῶν; 1Ρ. τί τὸ κακόν ;] 
ΠΕ. οὐκ ἔλαβες; ΗδΓ6 Π6 οογίδ ]Υ 

ΘΟΠΟΙ4θ85 {π8ὺ 5η6 85 ποὲ τϑορῖνρα 
{πΠ6 σφραγίς, ὑποτρῈ 1 ουρηῦ το πᾶνθ 
Ῥόοϑῃ ρ᾽δορᾶ ἅροη μοῦ. Ἂἷὐ 329, 888, 
6088, εἰς. ; Αυ. 91, οὐκ ἄρ᾽ ἀφῆκας; 

516. ἀνδράσιν ἀργοῖς : ηη6η 977 ἰοἴ8- 
ι78. ἀργός ἃπια ἀργία ἀτὸ οἴξϊοη τπιϑοᾷᾶ 
οἵ {πΠ6 οὐΐϊὰαμῃ αὑτὰ αϊρσηϊίαύα οἵ 
ΤΠ ΓΟΥΑΤῪ Τπηθη. 866 ὁ 394. 

317. διάλεξιν : αϊδριιίαΐϊοη. 
518. τερατείαν : ΤΙΠΔΥ Ὀ6 τοπᾶογραᾶ 

ἐχασφοταίϊοα. Ἰῦ Υηθ8η8 τηδκίηρ ἃ 
τσοπαογ οἵ υπὶπιρογίδηῦ ἐπΐηρβ, 8μᾶ 

πο] 465 δἰιδίεγίῃσ. (7. τερατεύομενος, 
Ἐᾳ. 621. --- περίλεξιν : περι- ΠΘΙΘ ἀ6. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ταῦτ ̓ ἄρ᾽ ἀκούσασ᾽ αὐτῶν τὸ φθέγμ᾽ ἡ ψυχή μου ΕΣ 

πότηται, ἐκ, νἀ. 
Α “ » “ Α ᾿ 

20 καὶ λεπτολογεῖν ἤδη ζητεῖ καὶ περὶ καπνοῦ στενο- 
λεσχεῖν 

καὶ γνωμεδίῳ ὙΘΡὴν νύξασ᾽ ἑτέρῳ λόγῳ ἀντιλογῆσαι' 
ὥστ᾽, εἴ πως ἔστιν, ἰδεῖν αὐτὰς ἤδη φανερὰς ἐπιθυμῶ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

βλέπε νυν δευρὶ πρὸς τὴν Πάρνηθ᾽- ἤδη γὰρ ὁρῶ 

ἡσυχῇ αὐτάς. 

ποΐρβ 6χ0688. ῬΟ]]. 11. 12δ, Ἕρμιππος 
ὁ κωμικὸς καὶ περιλέγειν εἴρηκε τὸ 

περισσὰ λέγειν. 800. περιλαλεῖν, 
Ἐποεί. 290. --- κροῦσιν : ΗοΒγοῃ. ἀ6ῇπ68, 
τὴν πρὸς τὸ λεγόμενον ἐν ταῖς ζητήσεσιν 

ἀντίρρησιν καὶ παράκρουσιν οὕτω φασίν. 
1κιο., Ζεπι. 92, Ῥγαῖβθβ Ποπηοβί θη 68 ᾿ 

ῸΓ τὸ κρουστικόν, 1πηιργαβϑυθη688. --- 
κατάληψιν : ῬΟΥΙΠΔΡ5 {Π6 ατέ οὗ οἰ αϊπη 
βρεϊϊδοιπαῖ, ροισοῦ ο77 δπίγαποῖησ. Αὐ- 
1 μου {165 αἸΠῸΥ ον. ΟΕ. 1579 1., 
καὶ γνωμοτυπικὸς καὶ σαφὴς καὶ κρου- 
στικός,] καταληπτικός τ᾽ ἄριστα 
τοῦ θορυβητικοῦ. 

919. ταῦτ᾽ ἄρα : 566 οη 108. Η. 7196; 
α. 100, 2. --- πεπότηται : 15 ὁη {Πι τοΐπῳ, 
ἴ.6. 8 ἴηι α Πιίίον. ΟΠ Αὐυ. 1445. ϑορΡῇ. 
Α1. 698, ἔφριξ᾽ ἔρωτι, περιχαρὴς δ᾽ ἂνε- 
πτόμαν. --- ΤῊ ΒΟ α Πρ γΘΓΒ68 ΒΠΟΥ 
{παὺ ϑίσορβίδαθβ μ885 ἴῃ ὑσατῃ ἔθ]Ὁ {Π6 
οἴθοίβ. οὗ κροῦσις ἃΔΠ4 κατάληψις, ΟΥ̓ 
ΒΟΙῚ6 ΟΥΠΟΙ ΘΠ ΓΔ ΠΟΙ Πρ ῬΟΎΘΥ. 

520. καπνοῦ: ἃ, Ρυὺ 3590 ἅ 

πιοαϊταὶβ. ΤΟ] ανγρα ὈΥ Δ, μ,.-ν», ΤΘΡΊ ΠΥ] Ὺ 
τηᾶκο Ῥοβίτοη; Π6 ΟἴΠΘΙ ΘΟΠΙΪΠδ- 
(108 οὗ ἃ τηὰπΐρ Ἱ ἃ Ἰαυϊα τοϊλίη 
ἐδι6 βαηι τυογαἶ τι Κο Ροβι το ἴῃ ΑὙ. ΟὨ]Υ 
ἴῃ τηθ ] 1. Ῥαββαροβ (277, 284, 513, εἰς.), 
ΔΠΑ (ΥΘΙῪ ΤΆΓΘ]Υ) ἴῃ ΠΡ αΘϑίϊο γΘΓΒΘΒ: 
1η {16 {Π|6518 (ἄρσις), 7768. 091, δραχμήν, 

ΤΠΘ. 

κατιούσας 

Αὐὖ. 210, ἕδρας; ἷἱπ {Π6 «γβὶβ (θέσις), 
ΟἾΪΥ Αυ. 212 πολύδακρυν, 591 κιχλῶν (1). 

Ιῃ ΔΉ Ϊο {τη θίουβ {Πϊ8 ἸΘΠΡῚ ΘΠ Πρ' 

15. τη θα ἰο δραχμή οχορρὺ (1) ἰπ Κα- 

πνίου, Κἴε8ρ. 151. ΟΥ̓ΠΟΙ ᾿ηδίδπορβ οἵ 
Ιθηρ  ΠΘηΪ Πρ γΠ 6 {Π6 Ῥοβ᾽ 0 15 γα Κ 

ΑΥ̓͂Θ Του πα ΟἿ]γΚ ἴῃ «ποίαις η8 ΟΥ Ρδ1- 
οὔἶθ5. (κ 385, 401, 1468, εἰς. καπνός 
ἰἴ8 Οὔΐθη τιϑθα Ῥγον θυ 8 }}ν οἵ 5οΠ10- 

ἘΠ]ηρ᾽ ἼΏΓΘΔ] (5᾽ ΠΏ] ]Ὺ σκιά). ῬΡ] α΄. 
ἤορ. ἴχ. 881 ἃ, ὁ φιλότιμος τὴν ἀπὸ τῶν 

χρημάτων ἡδονὴν ἡγεῖται καπνὸν καὶ 

φλυαρίαν. --- στενολεσχεῖν : ΟΟΙΉΪΟΔΙΠΥ 
Τουτηθα δξίου ἀδολεσχεῖν. 

921. νύξασα : ΔΙΔΙΟΡΌΙΒΙΥ, Ρ]αΐ. 
ΤῆἼεαοί. 1584 ἃ 69, συνελθόντες σοφιστικῶς 
εἰς μάχην ἀλλήλων τοὺς λόγους τοῖς λό- 

γοις ἐκρούομεν. Οἷα. 7) Οναί. ἰϊ. 58. 
168, (41 4] 6 οὐϊο 1) δα οχΧύτγθ 1 ΠῚ 
1ρΡ81 86 σοῃραπηροαηῦ 8818 Δ6- 
ΡῈ. 

922. ὥστε... ἐπιθυμῶ: ἱποϊαρηίαὶ, 
ποῦ ὨΘΟΘΒβΆσΥ, τοϑ]. ΟΜΈ. 6, 9 

923. Πάρνηθα : ΟἹοι8 ἃτΘ βαϊα οἴτοη 
ἴο Τοβῦ ὉΡΟῚ ῬΆΓΠΟΒ ἃπα Ἡντηθίίιβ 
αὖ {ῃ6 Ῥγθβθῃῦ ἀν, 68}. ἴῃ {Π|8 ΤηοΤῊ- 

ἵπῃρ ΤΉΘΓΘ ΠΔΥ, οὗ σοῦΓϑο, παν θΘΘὴ 
ΠΟ ΟΪοιιἦβ οὐ ῬΆΓΠΙΘΒ αὖ {πὸ {ἰπ|ὸ οἵ 
{π6Ὸ Ῥογΐίοσιιαποο οἵ ἴπῸ ρἱαν, θὲΐ ἴΐ 
δ θ πὸ αἰ ρσοπορ, ἃ8. 16 τποὺηΐαϊν 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Ψ, »"»-Ἔ ΄-Ο 

φέρε, ποῦ; δεῖξον. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

χωροῦσ᾽ αὗται πάνυ πολλαὶ 
8925 διὰ τῶν κοίλων καὶ τῶν δασέων, αὗται πλάγιοι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ε 5» ΄Ὺ΄ΝὭᾳὥ«Ἔ 

ὡς οὐ καθορῶ. 
τί τὸ χρῆμα; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἈΠ αΟΝ ᾿ ὃ 
παρα ΤῊΝ εὐσοοον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
υσω αἱ ἔωυ ἤδη νυνὶ μόλις οὕτως. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
“ ᾽’ » ἘΏΝ 5 » 5» ᾿ ῪΝΝ ’, 

νῦν γέτοι ἤδη καθορᾷς αὐτάς, εἰ μὴ λημᾷς κολοκύνταις. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

νὴ Δί᾽ ἔγωγ᾽ - ὦ πολυτίμητοι: πάντα γὰρ ἤδη κατέχουσι. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

» ᾽ 509 ΄ὔ 

ταύτας μέντοι σὺ θεὰς οὔσας οὐκ ἤδησθ᾽ οὐδ᾽ ἐνόμιζες ; 

88 ὙἸ5Ι0]6 ΠΟΘΙΓΠΟΙ ἴο {Π6 βρϑοίδίουβ 

ΠΟΙ ἴο {Π6 δοΐουβ, [ῃ6 ΟΥ̓ ΠΟΥ οὗ {Π6 

ΑΟΥΟΡΟΙΪΙΒ ουζπρ Οὐ {Π6 νον. 

924 ἴ. αὗται, πλάγιαι: ῬοΐΠ πιο 
ἴη ἃ ἰοοδ] 56η56. 

926. ὡς οὐ καθορῶ: οΟΧρΡΙ]αΐπΒ. {πῸ 
ῬΓΘορΘαϊηρ 46 5.10η. --- εἴσοδον : {Π6 6η- 
ἔγαπιοθ ἰο ἐμ ογο]ιοδίτα, οἡ {π6 Ἰοῖξ 88 

υἱονοα ὈνΡ {ῃ6 βρϑοίΐαίζουβ, 18 ΠθΙΘ 

Ιηθδηΐ. ΓΉΘΓΘΟ νγᾶ8, οὗ σοῦγ86, ΠΟ ΟΟΓ- 

ΤΟΒΡΟΠαΪηρ εἴσοδος αὖ ἴῃ6 βούοιιβ 
ΒΟΠΟΟ]-Ποῖιβ. οὗ ϑοογαῖθβ  ἤΘῆΟΘ. Ὑγ8 

Πᾶν ἃ βυδάθη Ῥγσθαῖκ ἴῃ [Π6 1] ΒΊ 0ῃ, ἃ 

ἀοθυΐοθ ὙΠ] ΤΆΓΘΙΥ 104118 [0 ΔΙ186. 

( Ῥαα, 114 Τῇ. --- ἤδη νυνί: που αἱ ἰαϑεὲ 

- 

(18 πὶ ὕδη ἀ 61η); αἰογοηῦ ἔτοτη νῦν 
ἤδη, αἰγεαψ ποιῖυ (τ ἃ Ἢ Ο 1 ἃ 1η).--- μόλις 

οὕτως: 85. καθορῶ αὐτάς. (ΟΥ, ΤΠαο. 
νἱ. 23. 1, μόλις οὕτως οἷοί τε ἐσόμεθα 
κρατεῖν. 

527. εἰ... κολοκύνταις : μη1688 ψοιιν 
ἐγ68 αΥὸ τιιππῖπφ ριπιρκῖηϑ (1.6. ΚΘ ατη 
ἀγορβ 85 [8Υρ6 δἃ5 Ῥυμηρκὶη5). Ηθβυ Η., 
λημᾶν χύτραις ἢ κολοκύνταις παροιμία ἐπὶ 

τῶν ἀμβλυωττόντων πάνυς (7. Ατὶδί. 
Τυλιοί. 111. το. 7, τὴν Αἴγιναν ἀφελεῖν, τὴν 
λήμην τοῦ Πειραιέως“. 

3828. ὦ πολυτίμητοι: ς 269. ΤῊΪ5 
ἷβ. ἃ Τη6 16 οχοΐδιῃῃ., αὐ ἀγοββρᾶ το {Π9 
ΟἸου 5 ΟὨ]Υ ἴῃ ΤΌΥΤΩ. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

8380 μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ὁμίχλην καὶ δρόσον αὐτὰς ἡγούμην καὶ 
καπνὸν εἶναι. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

" τ οὐ γὰρ μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ἴσθ᾽ ὅτι πλείστους αὗται βόσκουσι 

σοφιστάς, 

Θουριομάντεις, ἰατροτέχνας, σφραγιδονυχαργοκομήτας᾽ 

3390. μὰ Δία: δηὴ οαἷῃι ψ ἢ μά ρὶνα8 
ἃ ΤΙΘΡ. ΔΠΒΎΘΙ ούθη τὶ πουὺὺ {π6 8Δ661- 
ἐΐοῃ οὗ ἃ πϑρ. ρῬαυίο]6. Κα. δργυ. 69, 54. 
ΟἿ 4. 88, 18, 886, 338, 1382 ; Παη. 
174, 119, 961, 1058; ἅυ. 4θδ, 1422, 
εἴς. 

9591. οὐ γὰρ ἀλλά: 566 οη 232, «πᾶ 
ΘΟΙΊΡΑΓΘ ποίθ οἡ 798. ---μὰ Δία: ΠοΥΘ 
Βοογδίθβ βύγθαῦβ ὈΥ ἴῃ6 ρσοὰ ψΠΟΒΘ 
οχἰβίθποθ μ6 ἄθηῖϊθβ. 80 ϑίσθρβίδαᾶθβ, 
αἰτοῦ ῃ6 ὈΘΟΟΠΊ685 8η 1πΠῆ66], 1228, εἰς., 

Πα ἴῃ 1234 γγῆθη Π6 15 αἰβουββίηρ 

{Π6 γϑὺν αποβίίοη οἵ ἰακίηρ οαΐἢβ ὈΥ 

ἴῃ6 ἴαϊβθο σοᾶβ. Οὐ αἷβδο 188, 217, 

θδ2, 694, εἰς. Ἰποοῃβίβίθπου οδηποῦ 
ΡῈ ἱπιριιῖθα ἴο {πΠ6 ροθύ οὐ ἴο ϑίτθρ- 
βίδαθβ οὐ {{π|ὶ8 δοοοιπΐ, ἴῸΥ {Π 6856 1η- 

ἔουτη8] οὐ ὈΘοΟδΙη6 ΤΠΘΙΓΘ ΘΙ ΡΠ δίϊο 
Ῥδγίϊο]65 (ς" νὴ Δία, νὴ Δί᾽, νὴ Δί, νηδῇ). 

ἈσΘοογαϊηρ]ν, θη ϑἰγορβιίδαᾶρβ τἱαϊ- 

ΟἾΪ]65 ΠῚΒ 500 [ῸΓ βυθασίηρ Ὀν ΖΘαΒ, 
817 1., 1015 Αἵ Π6 μὰ ΒΟ μὰ τὸν 

Δία τὸν ᾿Ολύμπιον ΤηοΓ6 [ΓΙΑ Π]ν {Π8Π 
5118]; δ πα {Π6 ΤΟΡῚῪ 15 ἰδού γ᾽, ἰδού, ΔΙ᾽ 
Ὀλύμπιον. ΤΠ Ροοθῦ ΡΓΟΌ. νγὰβ οᾶσο- 
{ὰ] ποῖ ἴο {γϑπηπ16] ΠἰΠ561 Ὅν Πανὶηρ 
{πη6 ϑ'οογεαίβίβ οθ]θοῦ ἴο νὴ Δία. ---- ΤῊ 6 
ἀορστηδίίο ἔοπθ ἱπηρατίοα Ὀν ἀλλ᾽ ἴσθ᾽ 

ὅτι (γτοϑὲ ἀαϑϑιγ661) ἸΠΟΤΘΆΒ685. ἴΠ6 ΘΟΠΪΟ 
οἴροι. Οὐ 829. ΡΙαί. ϑψηιρ. 208 ο» 
εἶεν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ταῦτα ὡς ἀληθῶς οὕτως 

ἔχει; καὶ ἥ (Διοτίμα), ὥσπερ οἱ τέλεοι 
σοφισταί, εὖ ἴσθι, ἔφη.---σοφιστάς : 
{118 ννοσγᾷ ἀθβιριαΐθβ [Π6 σΘΠΘΓΆ] ΟἸΔ 885 
ἴο ψΠΙΟΩ ῬΘΙοηρ {Π6 ΒΡΘΟΙΆ] ΟἸα5808 
το ΟΠ θα ἴῃ {Ππ6 Βα θϑαϊηρ' ὙΘΓΒΘΒ. 

50 ῬΓοΟΐαΡΌΓΑΒ 15 τορτοβοηΐρα Ὀγ Ρ]αΐο 
(τοὶ. 8516 ἃ 3.) 85 τϑοκοῃίηρ ροϑίϑβ, 
συτηηδβίβ, τ 5] οἴδηβ, δηα {πη6 ΙἰΚρ, 

ΔΙΉΟΠρ {ῃ6 ΒΟΡΪβί5. 
992. Θουριομάντεις : ΤΠυΙ γᾶ 

Τουπαᾶρα 444 Β.οα., ΟὨΙΘΗν ΤΠσοῦρη {Π6 
᾿ἰπῆἤποπορ Δ ηα σΘο- ΟΡ υϑίϊοῃ οἵ {Π6 βοοίῃ- 
ΒΆ ΟΥ ΠΔΙΏΡΟΗ (Ἂν. 521, 988), γῆ ννὰβ 

ούθῃ ΠΟΠοΙΘα νι οηΐογί αἰ πτηθηΐ ἴῃ 
{π6 Ῥυγίαπθυμη. Ηθ νγὰβ {π6 ἢγβί ἴὸ 
αἰϊοιῃρῦ ἴο ββϑία 15} ἃ βοῆς θα 515 

ἴον Πἰβ αὐτί. Α Ἰᾶῦρθ ΠΌΠΟΙ 4150 οἵ 
ΒΟΡἰδίβ ἃηα οὔδίουβ (Ῥγοίαροσδβ, ΤῚ- 

5148, Γγβῖ85, δς.) δα ἴακθη ραᾶτγύ ἴῃ 

{πΠ6 ΤΠυσίαη ΘΠ ουρυῖβο; θαῦ δὖ {Π15 
{ἰπη6 {που Πα, ἴογ {πὸ πιοϑῦ ραγί, ἃ]- 

τοδᾶν σϑίμπτγηθα.--- ἰατροτέχνας : {Π050 
γγΠ0 ἰγραϊθα {πΠ6 «τί οὗ ἢρθδ]πηρ ἃ5 ἃ 

βοϊθητῆς τέχνη, ΒΌΘΠ ἃ5 Ηἱρροογαΐθβ 
οὗ Οο5 (γῆπο τϑρϑδίθα]υ βο]ουσγηθα δἱ 
ΑτΠμθη5, ΠΟΘ μ6 ἴοο νγχὰβ ϑηζοτίαϊηθα 

ἴῃ {πΠ6 Ῥγυγυίαποιμ) ἃ πα ΠΪβ ΤΟἸ]ΟΥ ΘΒ. 
ΗἹρροογαΐθβ 'ἴπ ἢ. ψγουκ 726 Αδτο, 
Αφιιῖς, εἰα., ἀἰδοῦββθβ ποῦ ΟὨΪν {πὸ Ἰη- 
ἤδποποο οὗ νἱπ5. ἀπ οἱοιαβ (ρΡ. ὅ38, 
Καμπη) οπ θα], Ραΐὺ 4150 (525) {πὸ 

ΘΟΠποχίοπ ΟΥ δδίσομοιην Υἱ1 {ΠῸ 
αὐτὸ οἵ Προδ]ϊηρ. --- σφβαγιδονυχαργο- 

κομήτας: ἃ οοπὸ οτγα, ἀοβίρηθα ἰὸ 

τἰ ἀΙοα]6 ἐπ Τα 5] ΟΠ Ὁ] ἀπηαίθαγ Ρ}1]- 

ὈΒΟΡΠΘΟΙΒ δ. Αἰμθηβ (τῶν σφραγῖδας 

ἐχόντων, Β ερὶ. 632), ψχπὸ δα ποίπίηρ, 

6Ἶ86 ἴο οᾶγθ ΤἴῸΓ (ἀργοί,. Β86. οπ 310, 

334) {πὰπ {ποὶν πηρογ-σίησβ, θα ΕᾺ] 

π 8115, ἀπα οἱοσαηῦ παῖσ. Ηθβυοῖι., τοὺς 
“ἔχοντας σφραγῖδας ἐν τοῖς δακτυλίοις 
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’ ΄-Ρ 

κυκλίων τε χορῶν ἀσματοκάμπτας, ἄνδρας μετεωροφέ. 

νακας, 
ΠΣ δ “- ΄ 5. ΧῊ ΄ Ψ , 

ουὸξςξεν βώντας βόσκουσ αβγους, οτι ταυτὰας μουσο- 

ποιοῦσιν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

888 ταῦτ᾽ ἄρ᾽ ἐποίουν ὑγρᾶν Νεφελᾶν στρεπεμι τ δάιον 

Ι ὁρμάν, ἢ 
πλοκάμους θ᾽ ἑκατογκεφάλα Τυφῶ πρημαινούσας τε 

θυέλλας, ἽΠ ἢ 

εἶτ᾽ ἀερίας, διεράς, γαμψοὺς οἰωνοὺς ἀερονηχεῖς, 

καὶ ὄνυχας λευκοὺς (ἰα Κίηρ ἀργο- ἴῃ {Π6 
561η86 οὗἉ τυλϊί6) καὶ κομῶντας. ΗΡΡΙΙἃ5 
οὗ ἘΠῚ 15 οἴΐζθη στἱαϊου]θα ἴοὼγ 5.0 ἢ 
ὙΔΗΪΥ, Πα Πΐ5 ΓΟ]]ΟΥΤΟΥΒ ΠΠΔῪ Ὀ6 6ΒΡ. 

ῬΟΒΒΙΡΙΥ {π6 ΟἸΠαΤοΘαὶ 

τούτων πάντων ἀμελοῦσιν; 1 τα. 

922, ἐκεῖνο δ᾽ οὐ βοὐύλοι ἂν ἡσυχίαν 

ἔχων (ζὴν ἀργός; --- μουσοποιούσιν : 
οοἰοδγαίο ἴηι υυΥίζπῳ οὗ δὴν βοσύ. πα 
νγοτα ᾿πο] 65 βοϊ θη 1ῆο αἰβουβεβίοη οὗ ᾿ς Μηρδηΐ. 

ῷ:. οΟἸοι 5 πα τηορίθουβ. "8150 ΔΥΘ Πηθδηΐ, ὙΠῸ ὙΘΙΘ ἴγθα, 58 {1Ὁ- 
ἀζρα οη δοοουηΐ οὗἉ {Π6 ΒΡΙΘΠαΙα ΔΥΤΔΥ 

ΒΙΟἢ {που τηδαθ {ΠΕ6ῚΓ ΔΡΡΘΆΤΆΠΟΘ. 

Τὴ {Π18 οα86 592 δῃηὰ 3599 5»μοιυ]α 6 
ΟἸΟΒΟΙΥ οοππηθροίθα. 

399. τέ: οοππηθοίβ ἐπ ὕνο βθηΐβ., 

ποῦ {π6 8008. ---κυκλίων χορῶν ; [Π6 

9595. ταῦτ᾽ ἄρα: 845 ἴῃ 319. --- ἐποί- 
ουν : ιι564 ΤΘοΠ 1 6 Ά}}Υ οἵ φροθίϊο οοτη- 
Ῥοβίτοι (θη 6 ποιητής). (7. ὅδ06 ἐ.; 

απ. 19. ϑοιηβ Ῥδγοάϊθβ ἀροῃ αἰῃν- 
ΤΆΤΩΪΟ ῬΟΘΙΏΒ [Ο]]ονν ; ΠΘ ΠΟΘ ὅπ ὑγρᾶν 

(566 οῃ 320), «πᾷ ἴπ6 Ἰ)οΥΊΒΙΏΒ, ΒΌΘΗ ἃ 8 

αἴγοιίατ ὀμμυχαμανιο ΘΠΟΥβΒ05. ΤῸ ὕγρᾶν, ἴτοιῃ ὕγράων, ΑΥὖῦ. ὑγρῶν. ϑΟΙῚΘ 
ὦ τρὶς ὙΟΓΘ τετράγωνοι. ΟΥ Αὐυ. 918. οἵ {π686 ΘΧΡΥ͂θββίοῃβ ΔΥῸ ῬΓΟΌ. [ΚΘ ῃ 

.- 1408 ; Παη. 966. --- ἀσματοκάμπτας : 
8οηη-ἱτυϊδίοτ 8, ἸΟΥΤηΘα Δ ΓΓΘΥ πιτυοκάμπτης 

ΤΠηΘ νου ἀθβουῖθοβ. (566. οἡ 909 ἢ.). 
δια τἱάϊουϊοβ {πΠ6 βίγ!θ οὗ {π6 Πρ 

ΑἸ τα ]ο Ῥύθαν ΒΌΘΙ 88 δι 
(Τλοσηι. ὅ8, κάμπτει νέας ἁψῖδας ἐπῶν), 
ΟἸποβῖαβ (5866. οἢ απ. 169), ῬΏΓΥ ΙΒ 
(566. οἡ 971), εἴο. ---- μετεωροφένακας : 
τπϊνογ86-ἰγἹο βίου 8, ΟΥ αϑίγοποπιίςαί ἢιιηι- 
διιγ8, το ἴῃ τἹάϊου]6 οὗ δδβίγοποιη 8 
500 ἢ. ἃ5 ΑΠΑΧΑΡΌΓΑΒ, ΗΙΡΡΐδ5 οὗ ἘΠ15,. 
ἴΠ6 ΔΒΙΓΟΠΟΙΊΘΙ 8Δη4 τηδίμοιηδί ἴδῃ 

Μοίοπμ (4υ. 99 4.), εἰε. τ εν ΤΆ 
994, οὐδὲν δρῶντας, ἀργούς : ἴη- 

Βίδ 068 οὗ ΘΡΟΧθρ βὶβ ΒΌΘΠ ἃ8 {18 ΔΓΘ 
οοηηοη. ΟἿ Ρίωϊ. 810, (τίς ἐθελήσει 

χαλκεύειν) ἢν ἐξῇ ζῆν ἀργοῖς ὑμῖν 

ἔγσοπη δοῦι8] ῬΟΘΙΠ8. --- στρεπταιγλάν : 
διηϊυοηὐίαιη οτύαμη ἔα] πη 6ῃ. 
Οὔ 8. ὑπαῦ 811 1Ππ686 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ, ἴο {Π6 

6η64 οὗ 9338, ΤΟΙΘΥ ΤΏΟΤΘ ΟἿ᾽ 1688 ΟἸΤΘΟΙΥ 
ἴο ΟἸοπάβ. 

3836. Τυφῶ: {η6 ροᾶ οὗ {πὸ Μεγῇ. 
ιυιιγ]ιυϊπα ΟΥ ἐψρλοοη; ἴπ6 ἑογπαάο Ἃ ̓ 
1ῃ6 οαϑίύ. Ηἰβ ἰοοΐκβ ἃὺθ ἴπ οἱουαβ 
ΟΥ̓. Ῥιπα. ῥγίμ. τ.18 8. Αββοῃ. ὥγοηι. 
862, {{,, (εἶδον) ἑκατογκάρηνον . .. | Τυ- 
φῶνα θοῦρον, πᾶσιν ὃς ἀνέστη θεοῖς,] 
σμερδναῖσι γαμφηλαῖσι συρίζων φόνον "] 
ἐξ ὀμμάτων δ᾽ ἤστραπτε γοργωπὸν σέλας. 

397. ἀερίας, διεράς : 586. νεφέλας, 
παρ] 16 ἴῃ ν]ϊαῦ ρυθοθᾶθβ 611 Ὁ 15 
βίσδῃρο ὑπαῦὺ {Ππ686 875. Βῃου]α βίαπᾶ 
που ἃ πουπ, πᾷ {παὺ δἰ 8580 



ΤῊΝ ΟἸΟΌΏ ΚΝ. ο1 

᾿ ὄμβρους θ᾽ ὑδάτων δροσερᾶν Νεφελᾶν : εἶτ᾽ ἀντ᾽ αὐτῶν 

κατέπινον 

καξερὰν τεμάχη μεγαλᾶν ἀγαθᾶν κρέα τ᾽ ὀρνίθεια 

κιχηλᾶν. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

840 διὰ μέντοι τάσδ᾽ οὐχὶ δικαίως ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

λέξον δή μοι, τί παθοῦσαι, 
εἴπερ νεφέλαι γ᾽ εἰσὶν ἀληθῶς, θνηταῖς εἴξασι γυναιξίν; 

3 Ν “Δ ΎΑΥ ὙΥὟον κα 
ου γάρ εκειναι Ὕ εισι τοιαῦυται. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

Ἰοῦίν ἃ ρορίϊο ἢϊρηΐ Δην τ Πίηρ᾽ Ξὸ ναρτιο 
Δα ῬοΪπ116855 ΒΠου ]α ἕο! ]ονν, πα ἢ 4]- 
Ιν {παΐ ἀερίας πα ἀερονηχεῖς 5Πο]α 
βίδπα 50 οἱοβθ ἰοροίῃμου. ῬθΠΔΡΒ ὙὙ6 

Βῃο 4 τοδᾶ εἶτ᾽ εἰρεσίᾳ διερᾷ κτὲ. 
ΤῊΘ τηθίδρμοῦ οοπίδϊπρα ἴη εἰρεσία 18 
ποῦ τᾶτο. ΟἿ Αυ. 1229, τὼ πτέρυγε ποῖ 
ναυστολεῖς; ΑΘΒ50}ι. Αφ. δῶ, πτερύγων 
ἐρετμοῖσιν ἐρεσσόμενοι. Ἷλκιο. 7 ἴηι. 40, 
τεκμαίρομαι τῇ εἰρεσίᾳ τῶν πτερῶν. 

338. ἀντ᾽ αὐτῶν: ἃ5 ἃ ἴδο {Πετεζογ. 
Τι νγὰβ {πὸ ἀπίν οἵ {Π6 ΘΠογάριιβ. ἴο 
ἘΡΟδ ἴον {Π6 οηΐοτίαἰ πιπρηΐ. οἵ {πὸ 

αἴθ, ἃπα «850 οἵ {Π6 Ῥοοι ἃ 8 
ἰδάσκαλος, ὙΠ116 {πῸ ΟΠΟΓΙΙ5. νγὰ8 

να μι {ταϊπο; Δη4 {Π15 Θηἰογ αἰημηθπΐ 
νγὰβ οὐΐθῃ. ΨΟΙΥ βυπηρίποιβ. ΟΥ̓ ῬΙαΐ. 
2Ιον. 849 Ὁ, οἱ δὲ χορηγοὶ τοῖς χορευταῖς, 
ἐγχέλια κ θριδάκια καὶ σκελίδας καὶ 
μυελὸν “τιθέντες εὐώχουν ἐπὶ πολὺν 

χρόνον φ κουμένους καὶ τρυφῶντα-.--- 
κατέπινον: ςΓ ΑἸΠ. χ. 411}, ν  θτο 
Ιοὴ βᾶγ8 οἵ Ηρυδοὶοβ, ὑπὸ τῆς βουλιμίας 
κατέπιν ε καὶ τὰ κᾶλα {,}τε-ιυοοα!) καὶ 

τοὺς ἄνθρακας. 
339. ΙὴΏ ψῇαῦ Π6 (48 Πἰμπηβο , 

ὑτορϑίδαθβ 501} ΘρΙοΥΒ {πὸ Τ)οΥ, 
5 οὗ {πῸ αἰ νυαιηθῖο βίν]ο. --- 

φέρε, ποῖαι γάρ τινές εἰσιν; 

κεστρᾶν: ἃ. ΠΙΡΉΪγ- ΡΥ ΪΖοα βα] -υναίοῦ 
ἢ}. --- κρέα : «ἰνγὰνγβ ὙΠ ἄἅ ἴῃ ΑΥ. 
ΟΥ Και. δδ8; Αυ. 1583; Κε5ρ. 8608 ; 
αι, 192, 1282. ---- κιχηλᾶν : ΘΟΙΠΙΊΟΗΪΥ 
κίχλη. ΟΥ ΑἸΆ. 11. 04 ., Συρακόσιοι τὰς 
κίχλας κιχήλας λέγουσιν. ᾿Ἐπίχαρμος" 
τὰς ἐλαιοφιλοφάγους κιχήλας. 5 Ὀἰτὰ 
γγ85 50 τη Π0} ρΥὶΖρα ἐπαΐ ἴῃ ΠΙΡΉΪ]. 52, 
ΒΟΙῚΘ ΟΠ6 ΘΟΠΊΡ] Δ΄ η8, κίχλην γε νὴ Δί᾽ 

οὐκ ἔτι | ἔστιν δι᾽ ὑμᾶς οὐδὲ πετομένην 

ἰδεῖν. 

940. μέντοι : ἱτηρ]165 {παῦ ϑοογαΐοβ 
ἴο 10 ἐπαΐ Βοθ Θῆβαι ᾿πγΚοα ἴῃ παῖ 
ῬΙΘΟΘαΘρ5. --- τάσδε: {Π6 ΟἸοια5, ἔουγτη- 
ἴῃρ ἴῃΠ 6 ΟΠ ΟΓΊΒ. --- δικαίως : 86. κατέπι- 
νον κτὲ., τῦαβ 1ξ ποῖ τισι ἱπαΐ, εἰς. ---- 

τί παθοῦσαι : τυλαΐ αἱΐβ ἱλεηι ἱπαΐ, τυλαὶ 

ἦβ {μα τϑαβοὴ ἰδαΐ, εἰο. ΟἿ 402, 1506. 

᾿ΒΠΜΠΠΑΥΙΥ, τί μαθών; ΑΜ. 109, κν. 7. 
, 841. εἴξασι : ἐοίκασι. “Ἴιο ΌΤΙ 18 
ποῖ ΓΆΓΘ, Πα ΟΟΟῸΓΒ ΘΥ̓ΘῚ ἴῃ ῬΓ͵ΓΌΒΘ, ἃ 

ῬΙ]αί. οὶ. 291 ἃ, πολλοὶ γὰρ λέουσι 
τῶν ἀνδρῶν εἴξασι καὶ κενταύροις. 

342. ἐκεῖναι : ({πὸ ΤΘᾺ] οΪοι8β, Ἠὸ 
ΡῬΓΟΡ. ρΡοϊπίβ ἋΡ ἰοννατβ {ΠῸ ΒΚΥ. --- 
ποῖαι γάρ τινες : ἴΠ6 νγογὰ τινές ΠΘΓῸ 
5Πον 5 {παῶΐ ΟἿΪΥ ἃ γᾶρτιθ, ΡΌΠΟΓΑΙ 8- 
ΒΟΥ ἰβ οχρθοίρα. 

εν. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
. ᾿ ω Ψ 5 ο ιν Ὁ ἠ οὐκ οἶδα σαφῶς. εἴξασιν δ᾽ οὖν ἐρίοισιν πεπταμέ." 

νοισιν, 
5 Ἁ ’ὔὕ Ν ὕ»55 5 9 ε ΄-΄“-ὦ ζχ ἃ ΓΝ κοὐχὶ γυναιξίν, μὰ Δί᾽, οὐδ᾽ ὁτιοῦν: αὗται δὲ ῥῖνας 

᾿ς ἔχουσιν. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

5 τὰν , ν᾽. 33 » 
945 ἀπόκριναι νυν αττ ἂν ἐρωμαι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. : 

λέγε νυν ταχέως ὃ τι βούλει. ᾧ: 
ἔ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. ᾿ 
ἤδη ποτ᾽ ἀναβλέψας εἶδες νεφέλην Κενταύρῳ ὁμοίαν, 
“Ἃ ’, “Ἃ ΄ ἊἍἋ “ ἢ παρδάλει ἢ λύκῳ ἢ ταύρῳ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ιν χ33»ν Ε] οὺ “ Ὺι 

νὴ Δι ἔγωγ " εἰτὰ τὰ τοῖο 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
’ ’ 9 ἃ » νεὺν “ἡ Ἅ ἴὸ γίγνονται πάνθ᾽ ἃν βούλωνται: κᾷτ᾽ ἢν μὲν ἴδωσι 

’ὔὕ κομήτην, ᾿ 
" ΄ κα ὍΕ , δ, Ν 
αγριον τινὰ τῶν λασίων Τούυτων, Οἱον ΠΕΡ τον Ξενο- 

φάντου, 
΄ Α , 9 κι ͵ » ἯΙ ΌΣ 960 σκωπτουσαι τὴν μανίαν αὕτου Κενταύροις ἤκασαν “.. 

9543, δ᾽ οὖν: διί αἱ αἷϊ ευεπίϑ, εἰ]. 
- ἐρίοισι: Π6 Πδ8 οἷγγὶ ἴῃ τηϊηα, 

944, αὗται: {Π6 οΠποτοαίαθ. Τί 15 
ηοΐ ΡῬΙΓῸΡ. 885 8016 {Π1ηΚ, {πα {Π6 

ΠΟΒ6 18 βϑἰθοίθα 85 {πΠ6 αἰβιπηρα8}- 

ἴηρ ΟΠΑΓδΟίου βίο, ἴῃ ΤΟέρυθποθ ἴο 

{Π6 ἸΑΥρο- ΠΟΒοαῖ Τη85Κ5. --- δὲ ῥῖνας : 
᾿Π1{18]} ρ᾽ ΒΟΙΠΊΘΕΪ 685. ΤηΔ 65 ΡῬοβι τη 
ἴῃ ἰγαρρᾶγν, δ ηα δἸ]ναυβ ἴῃ {πΠ6 ΟἸἹά 
Οομηραν, νυ ίΠΟΓ ἴῃ ΔΥ518 ΟΥ ἴῃ {Π65]8. 

Ο 410, 0647; Εᾳ. δὅ46; Μαη. 1089 ; 
Κε5ρ. 1487. 

946. (ὐιηιιῖὶ ἀγα Υϑουυθᾶ ἴο, ννβῖο ἢ 
ΔΒΒΌΤΩΘ ΤΌΤΙῚΒ {παῦ [Π6 ᾿τηδρΊηδίο 

ΘΟ ΘΓίΒ ἰηΐο {Π086 οΟὗὨ ΤΏ6}, ΔηΪΠη818, 

ε ’ 

αυτας. 

εἰς. ῬΟΥΒΟΙ ΤΟΙουβ ἴοὸ ὅδ. ἤαηι. 111. 
2, 3η.; Αηΐ. απὰ Οἴεορ. ἵν. 12, ἴῃ. 

947. τί τοῦτο: ΡΓΟΡ. οΘοπορὶνρᾶ οὗ 
ἃ8 Ἀσο8. ΟὈΙΏΡΑΓΘ Επρ. “Ὑῇμδὺ οἵ 
μα 1" Καὶ 5Ρη. 02. 5, 11 

949. ἄγριον : ΡΙΟΡ. οὗ ν᾽] Δηΐτη 818, Ὁ 
τρία ΠΟΥ Ο}}1ν οὐ τηθη (ιυϊα, εἰς.}}᾿ γος 

Ὑγ 8116 ἄγροικος (τιιδίϊο, οἰοισηΐ8}.} 15, ῬτορΡ.. ἢ 
πι864 οὗ Τη6η. --- λασίων : 1.6. κομᾶντων. 

- τὸν ἘΞενοφάντου : [π6 αἰ ΤΠ ΤΑΙ ο 
Ῥορύ Ἠ:ΘΓΟΠΥΤΊΙΒ, ΏΟΒ6 ἸΟηρ ΠΔΙΤ 15 
Δ] ρ64 ἰο, 4εἦ. 890, γγοσο {π6 ὅομοὶ. 

ΒΔΥΒ Π6 νγἃ8 8180 ἃ ὑγδρϑαϊδῃ. 
950. μανίαν : ΟΡΡ. ἴο σωφροσύνη ἴῃ 

Ῥοΐῃ 118. 561868. --- Κενταύροις : [Π686 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

τί δ᾽ ἀρ᾽, ἢν ἅρπαγα τῶν δημοσίων κατίδωσι Σίμωνα, 

τί δρῶσιν; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἀποφαίνουσαι τὴν φύσιν αὐτοῦ λύκοι ἐξαίφνης ἐγέ. 
ΨΟΨΡΤΟ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ταῦτ᾽ ἄρα, ταῦτα Κλεώνυμον αὗται τὸν ῥίψασπιν χθὲς 
ἰδοῦσαι, 

ν ’ὔ ; “ «“ »» ὦ ᾿ς ὅτι δειλότατον τοῦτον ἑώρων, ἔλαφοι διὰ τοῦτ᾽ ἐγένοντο. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

866 καὶ νῦν γ᾽ ὅτι Κλεισθένη εἶδον, ὁρᾷς, διὰ τουτ᾽ ἐγένοντο 

οὐἶτϑο.τρ, 

γυναῖκες. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

χαίρετε τοίνυν, ὦ δέσποιναι. καὶ νῦν, εἴπερ τινὶ κάλλῳ, 

γΌΓΟ λάσιοι, 6Ε8Ρ. ἰπ {ποῖ Θααΐπο ρατίβ. 
της δὸὺύ. ΟἊἋ 5852. 

[. 840. 
. τί : [{Π6 Βροοπᾶ τί 

15 ἃ ΠΊΘΤῸ 6ΘΟ]]0. ΜΙ τορϑίτοη οὗ [Π6 
Βτβί, Ἰυβεῆρα Ὀγν {Π6 Ιοηρ' Ῥυθη 6818. 
- Σίμωνα: ς 399. ἘχροΙ]., 220, 5Βαγ8 
οὗ πἴπη, ἐξ Ἡρακλείας ἀργύριον ὑφείλετο. 
ΤῊ ϑίπηοη τηθηςοποα  ΐᾳ. 242 15 ῬΙΟΌ. 
ἉΠΟΙΠΟΓ. 
353: Κλεώνυμον: {πΠ6 ἘδΙβία οἵ 

Ατι, οτοπ τἰ ἀϊου]οᾶ. ΟΓ Ἐφ. 988; 
Αυ. 1418 Ἐξ. ; Τε5ρ. 19. Ηδ αἰϊοιηρίοϑα 

51. τί δ᾽ ἃ 

, ἴο οναᾶθ τ τ βουνῖοο (ἔφ. 1509 [.), 

᾿ ΒΠ16]4, 

δ πα ἴῃ ἅμο ΟΔΙΏΡΔΙΡῚ ΓΠΥΘῪ ἀνγαν ΠΪ8 
δΔη δοῖ οὗ οοναγάϊοθ ρα η 5ἢ- 

ΔΌ]6 ΚΑ. ἀτιμία, οὐ Ῥυϊναίίοι οἵ οἶνίς 
τσ σὶτποῖυ οοπῆβοδίϊοη οἵ ῥσον- 
ουίγ. ἀπᾶοο. 1. 74, ὁπόσοι τὴν ἀσπίδα 

ἀποβάλοιεν ἄτιμοι ἦσαν τὰ σώματα, τὰ 
δὲ χρήματα εἶχον. 
854. ὅτι... ἑώρων, διὰ τοῦτο : {Π15 

15 ἃ ΒΡΘΟΙ͂Δ] ΔΡΡΙΙοδίϊοι οἵ [Π6 σῬ ΠΟΙᾺ] 
ῬΓΙΠΟΙΡΙΘ ἴο ΠΟ ταῦτ᾽ ἄρα, ταῦτα 

(959) τοῖθυβ, ἃῃ 80 18 ποὺ ρ]θομαβίϊο: 

ἐλί5, ἐλοη, 5 ἐδ6 γϑαβοη ἐπαὲ δοοαιι56 ἐμον 
βαιὺ ἠϊπι (0 6) σεῦ οοισαγαϊίη, ὁπ ἐἰιὶ8 
αοσοοιηΐ ἐδοῃ δοοαπιο 8έαη5. ---- ἔλαφοι : ἴῃ 
Ήοχη. 7|. 1. 225, ΑΟΠ11165 ἔπτι5 Δα Ὑ6 5568 

ΑΡΔΙΠΘΙΉΠΟΙ : οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ᾽ 

ἔχων, κραδίην δ᾽ ἐλάφοιο. ΟΥ̓ 1|. 

πιῖτ ἸΘΦ Έ ΠΝ, Ν᾿ ΗΠ. νῖν, “2 θυ, 
(αοτν) οαϊΐοβ ραῦίι8 δχϑι- 

οοηῦ οὐγ8 οὐ ἔυρδτιῃ τηραϊατὶ 
ἀοοσσηΐ. 

955. Κλεισθένη : {Π|8 Τὴ νγἃ8 
οἰἴθυηϊηαΐθ ἴῃ ΔΡΡΘΆΤΆΠΟΟ ἃπα ἴῃ ἢΪ8 

Π4ὈΪ.5. ΟΠ Αὐυ. 8381. 866 οὐ 1. 1514. 
ΗΒ. ῬΥΘΒΘΠΟΘ ἴῃ {π6 {ποαΐσο σου Ὀ6 
οοπῃηἰθα ἀΡοη, Ὀτῦ νγο ἀτὸ ποῦ ἴο 81}- 
ῬΟΒΘ {πᾶ ὁρᾷς ᾿᾿ἃ8 ΔῺΥ τοίθγθπορ ἴο 
Πΐτη, ΟΥ ἴο {πὸ ἔοτιῃ οἵ {π6 ΟἸοι 8 οοη- 

βύϊταςησ τπ6 ΟΠ οσιιβ, θαὺ Π 88, 85 Οζθῃ, 

᾿ 80) ἰπἰο]] θοῦ] 56η86, Δ Πα 18 ῬΆΓΘη- 
ἐμποίϊοδὶ : απεὶ ποιῖῦ, ψοῖι 566, δόσαιι86, εἰς. 

ΟἿ Τλεβηι. 490, ταῦτ᾽ οὐδεπώποτ᾽ εἶφ᾽, 
Εὐριπίδης. ἘΣΧΘΙΏΡΙ6Β ἃ Πι- 

ΠΊΘΤΟιΒ. Ι͂π 200 ὁρᾷς 18 ᾿ΠΈΘΥΤ. 

8560. κἄάλλῳ.... κἀμοί: “Ἰῇ αἰδβο ἴὸ 
ΔῺΥ ΟἿΘ ΕἾ86, αἰδο ἴο πιθ,᾿ {ποὰρ} 

ὁρᾶτ᾽, 
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οὐρανομήκη ῥήξατε κἀμοὶ φωνήν, ὦ παμβασίλειαι. 

᾿ ΧΟΡΟΣ. 

χαῖρ᾽, ὦ πρεσβῦτα παλαιογενές, θηρατὰ λόγων φιλο- 

μούσων" 
’ Ξ ’ὔὕ ͵ ἐ ἴω Ψ, Ν ε ων ν 

σύ τε λεπτοτάτων λήρων ἱερεῦ, φράζε πρὸς ἡμᾶς ὁ τι 

χρῆζεις" 
3 Ἀ - Ν Ὁ: ’ “ ἴω 

8600 οὐ γὰρ ἂν ἄλλῳ γ᾽ ὑπακούσαιμεν των νυν μετεωροσο- 

᾿ς φιστῶν 
πλὴν εἰ Προδίκῳ, τῷ μὲν σοφίας καὶ γνώμης εἵνεκα" 

ποῦ ρσοοα Ἐπηρ'., 15 ἃ Τη0α8 οἵ ΘΧΡΥΘΒ- 
510. ΘΟΠΊΙΠΟῺ ἴῃ το. ὍΤΠ6 Βυθογχά, 
ΟἸαῦβΒθ ΤΏΔΥ Ὀ6 ΟΟΠ,, 88 ΠΟΙΘ, ΟΥ̓ 

Οδ1158], ΟἿ᾽ ΤῈ]. οὗ δὴν Κιηα. ὙΥ̓Ώ6η ἴῃ 
ΒΟ) βοηΐβ. ΟὨ]Υ ΟΠ6 καί 15 τιβ6(, 10 18 
ΨΟΙῪ ἴγθα. Ρ]Δορα ἴῃ {Π6 Βυ οΥά. οἸΔ 1186, 
ὙΥΠΘΓΘΔΒ Ὑγ6 1186 “4180 ᾿ ἴῃ {Π6 ΙΘϑα]ηρ' 

Βοαπί. Καὶ. 7. 69, 82, 19. 
967. οὐρανομήκη: οὗἨ νἱδῖῦ 116 Οὔ- 

76οἴβ, Δϑβοῆ. Ἂχ. 92, οὐρανομήκης 

λαμπάς. Ἠοπι. Θά. ν. 299, ἐλάτη οὐρα- 
νομήκης. Βαΐῦ τηρίδΡ ΒΟΥ 41} οὗ οἴου - 

τὨϊηρβ, ἃ8 μοσθ. (ἡ 469; Παη. 181, 
(ἀναβοᾶν) οὐράνιόν γ᾽ ὅσον. Αὐδῦ. ᾿λοί. 
ἢ]. γ. 11, συγγνώμη ὀργιζομένῳ κακὸν 

φάναι οὐρανόμηκες ἢ πελώριον.---ῥήξατε: 

ο΄. 900. Ηαΐ. 1. 85. 16, ὃ παῖς ὁ ἄφωνος 

ἔρρηξε φωνήν. ὅὃ0 Ὑ1ΠῚ ΟΥ̓ΠΘΥ ἡγΟΓ 8, ἃ8 
Ἐπ᾿. ϑερρί. 110, ἔρρηξε δ᾽ αὐδήν. Οἤ 
Τιαῖ. Γατ Ρ το νοσῦοθῖῃ (γογρ. Α46η. 

τὶ. 129). 
358. ΤῊΪ5 Ραββαρθ 15 γϑοϊίθα Ὀγ {Π6 

ΟΟτΡδοῦβ, ποῦ Π6 γγΠ016 ΟἼΠΟΙΊΒ. ---- 
πρεσβῦτα παλαιογενές : 1 {Π6 Ηοπη. 
(11. χνὶϊ. 561) γεραιὲ παλαιγενές. ΤῊΘ 
ΤΟΥ παλαιγενής 18 ΠΟΙ ΤΠΊΟΓΘ ΟΟΠῚ- 

τοη. (ἿΌ Αδβοῃ. γοηι. 220, τὸν πα- 
λαιγενῇ Κρόνον. 873, ἡ παλαιγενὴς Θέ- 
μις. Ἐτππι. 172, παλαιγενεῖς Μοίρα. ---- 

θηρατά: οί ΑἸΏ. 111. 122 6, ὦ καλλί- 
στων ὀνομάτων θηρευτά. Τῃ {Π18 Ἰγχοηΐ- 

σοὶ δέ, 

08] δχρυθϑβίοη, δηα ἴῃ [Π6 ὈϊΟΙ 76ϑύ 
σοηΐεϊπηρα ἴῃ {Π6 ποχῦ γοῦβθρ, {πὸ ΟΠο- 

ΤΒ ὈΘΡῚΏΒ [0 ὈΘίΓΔΥ [118 Τ6 84] βϑῃηΐ- 

τηθηΐβ, ὙΠΟ Δ1΄6 ποῦ οἸθαυν πᾶ 
ΟΡΘΗΪΥ δνονθα {1} ΠΘδῚ [Π6 οπᾶ οἱ {Π6 
ΡΙαγ. (ἡ, 1809 ἢ, 1468 Ε΄, 

959. ἱερεῦ: ςοΚ ΑΘοβοῃ. 44. 788, 
ἱερεύς τις ἄτας. [πὶ {Π18 σγϑῦβθ, {π6 
ΟἸοσΒ δἀάγθϑθθθ ϑοογδαῖθβ, Ψ͵ὃ0, 

ΒΙΓΔΏΡΘΙΥ ΘΠΟῸΡΉ, 4065 ποῦ Πορᾶ {πΠ6 ᾿ 
γραποβύ, φράζε κτὲ. 

9561. πλὴν εἰ: πλὴν ἤ, Π1ΟὮ ΒΟΙΩ6 
γραὰ νὶΐῃ {ῃ6 Μδβ85., βθοὴϑ ποῦ ἴο 

ΟΟΟῸΡ ἴῃ Αἴ. (Κτ. “9 ζαΐ. 69, 81, 2), 
Τπουρ ἰὖ ΠδΔ5 ΒΟ ΘΕ Πη68 οὐθρί ἰηΐο 
{π6 Μββ. ἃβ. Ποῦθ, δῃᾶ ἴῃ 794, 4150 
ΤΠοδηι. 882. Οπ {πῃ6 οἴου μ8ηᾶᾷ, πλὴν 

᾿ εἰ, θνθὴ ὑἱποῦὺῦ ἃ ν ΘΓ ΘΧΡΥΘΒΒΘΩ͂, 15 
το] Δ Ό]Υ οοιημηοη. ΟἿ «Αὐὖ. 6001. Χρη. 
Πὸοϊϊ. ἵν. 2. 21, οὐκ ἀπέθανον αὐτῶν 

πλὴν εἴ τις ἐν τῇ συμβολῇ. --- ἸΤροδίκῳ: 
{η15 γγὰ8 ἃ βορῃϊδῦ οὐ Οθοβ5, αἰδβίϊη- 
συϊβῃθα οβρ. ΤῸΓ 18. ΤΟΒΘΔΙΌΠΘ5. ἴῃ 
ΘΥΥΤΔΟΙΟΡῪ ΔΠΑ ΒΥΠΟΠΥΠΊΒ (περὶ ὀρθό- 
τητος ὀνομάτων) ἨΗΪΒ ἴδτηθ νγὰβ 5060 ἢ 
{παὖῦ Προδίκον σοφώτερος (ϑυιϊᾶ.) Ῥο- 
ΟΔΤῊ6 ἃ ῬΙΌνΟΥΡ. Ηθδ νγὰβ {Π6 ἴδον 

οἱ ΤΠοΥδιθηθβ, δηα Δαΐποῦ οὗ {πῸ 

ὯΩραι, ἔτοτη ὙΠ1ΟΝ Χρη., Πεπι. 1ϊ. 1. 
21 {{., δ5 Ῥυοβουυραᾶ ΤῸ τι8 {Π6 βίουυ 
οἵ ἴῃς Οποίῖοθ οὗ Ηθγοῦϊθβ. 566 ὁπ 

᾽ 
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ὅτι βρενθύει τ᾽ ἐν ταῖσιν ὁδοῖς καὶ τὠφθαλμὼ παρα- 

βάλλεις (. «Ὁ ΕΝ 
3 , Ν Ὁ ἢ ἘΑΈ ΕΟ, “πς Στ 

κἀνυπόδητος κακὰ πόλλ᾽ ἀνέχει κἀφ᾽ ἡμῖν σεμνο- 

προσωπεῖς. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

3" »" »-ὟἌ ὕὔ ε ε Ν ," Ἧς Ἁ “ 

ὦ Γῆ τοῦ φθέγματος, ὡς ἱερὸν καὶ σεμνὸν καὶ τερατῶδες. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

χα, 866 αὗται γάρ τοι μόναι εἰσὶ θεαί: τἄλλα δὲ πάντ᾽ ἐστὶ 

Ἂ 

ἐὐ 

. 

“ ὃ ΕῚ ΄ 

ά: ΒΟΙΘ 0 

αἰρα 416. 

φλύαρος. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ὁ Ζεὺς δ᾽ ἡμῖν, φέρε, πρὸς τῆς Τῆς, οὑλύμπιος οὐ θεός 
ἐστιν; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ποῖος Ζεύς ; οὐ μὴ ληρήσεις" οὐδ᾽ ἔστι Ζεύς. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
͵ὕ᾽ ’ ὕὔ 

τί λέγεις συ; 
ΕΣ 

ΕῚ Ν ’ὕ ν Ν Ν 2 3 9 ’, ω 
ἀλλὰ τίς ὕει; τουτὶ γὰρ ἔμοιγ ἀπόφηναι πρώτον 

Αὐὖυ. 6002; Ἑτρ. 418, τὸν ἄνδρα τόνδ᾽ 

ἢ βυβλίον διέφθορεν [ ἢ Πρόδικος ἢ τῶν 

᾿ ἀδολεσχῶν εἷς γέ τις. ῬΙαἷ. 1Ππ5ἰταΐο68, 
ῬΟΤΙΙΑ] 8 ῬΑ͵ΙΟΪ685, μΪ5 τηϑί Ποῦ ἴῃ τοί. 
9168 6; 557 το; 339 6-940 4; 541 ἃ- 

᾿ 86δι-ὁ. 
362. βρενθύει : «θουΐ οαπῖν. το “γΡυΐ 

ΟἹ αἰτβ." Οὗ αι, 26, ((Π|6 Ῥ6θι]6) 
βρενθύεταί τε καὶ φαγεῖν οὐκ ἀξιοῖ (εἰϊ8- 
ἀαϊπ5).. Τλιο. 1). Μοτί. 10. 8, ὁ σεμνὸς 

δὲ οὗτος ρενθυόμενος τίς ἐστι; --- 
παραβάλλειφ: οαϑὲ γοιι 6η,68 δἰ ἰδιοΐβο 
(ἴῃ ρυϊαθ). (κ γόβρ. 491. ῬΙαΐ., ϑ'ψηιρ. 
221», ΔαΓΠ8 “ὁ νὴ τἰαϊοαϊο πο 
ῬΓ δ Ὁ 

ς 566. οη 103. -- 
[686 ματα β ἢ Ρ8 ἈΓΘ 

ἐφ᾽ ἡμῖν : δεσαιιδ6 

τὸ ̓ 

,ὔὕ 

ἁπάντων. 

οὔ 8. ΟΥ̓ Χοη. Μοὶ. 1. 4. 11, ἐπὶ Λακε- 
δαιμονίοις οἴεσθε μέγα φρονητέον εἶναι; 

9604. ὡς : ““Λοιυ᾽ ἴῃ ΘΧΟΪΒ. 15 ΘΧ- 
ῬΓΘΒΒΘΩ͂, πού ὈΥ πῶς, θαΐ ὈΥ ὡς. 

965. τοί: γοῖι 866. ---τἄλλα: {.6. οἱ 
ἄλλοι πάντες (θεοί). ὅ66 ὁ ἤαη. 809. 

967. ποῖος : ἔγοᾳ. πι5604 ἴῃ αἰΔΙοριιο 
ΘΠ ΟΠΘ ΒΡΟΔΆΚΘΟΥΙ ΒΟΟΓΏΓΙΠ]Υ ΟΡ] ΘΟῖβ 
ἴο ψηδὺ Πᾶ8 ὍθΘΘη βαϊα Ὀγ ἁποίμον. Τι 
δ, ΟΥὁἨ σοῦγβο, αἰζδοπρα τὸ ἃ ποὰὺῃ {παῖ 

μ85 θθθῃ πιβϑαᾶ Ὀγν {Π6 ΤΟΥΤΊΘΥ ΒΡΘΆΚΟΥ. 
Κα. ϑρε. δ1, 11, 12. Οὐ 1288; έν. 
1202, 1869, 1378 ; απ. δ29. -- τί λέγεις 

σύ: ἃ [ἈΤΩΪΠΔΤ ἰπίουσ. ΟΧῸ]. 'ΤῈΘ ΤᾺ] 
αιρβίϊοῃ ΤΟ]]ΟΥΒ. 

968 τίς ὕει: δ06. ἴο {Π6 πηοβὶ 8ῃ- 
οἰθηὺ ὈοΙοῖ, ταῖη γ88 βθηΐ ὈΥ Ζεὺς 
ὄμβριος, Ὀὰΐ ἃ παΐϊαΓΑ] ΘΧρ] απαῖίοι δὰ 



102 ΑΞΒΙΒΤΟΡΗΑΝΈΕΝ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

αὗται ὃ ’ ΓᾺ, δέ 5 Πὰς ' ΒΝ, 
ἢ που. μεγάλοις ὃὲ σ᾽ ἔγω σημείοις αὕτοὸ 

διδάξω. 
870 φέρε, ποῦ γὰρ πώποτ᾽ ἄνευ νεφελῶν ὕοντ᾽ ἤδη τεθέασαι; 

, ἴω 5 ’ὔ ν 9 ,ὔὕ ’ὔ ἕ - ἀν τ. ΄“ 

καιτοι ΧΡρῊΝν αἰθρίας σηνηήειν αὐυτον, ταυτας ὃ ἀποδημεῖν. χαπὴ 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Ἁ Ε ἴω ΄' κιὦἜ 3 

νὴ τὸν ᾿Απόλλω, τοῦτό γέ τοι δὴ τῷ νῦν λόγῳ εὖ 
Ψ. 

προσέφυσας᾽ 
Ψ. ἕ Ν ᾽᾿ Ψ ἰω. » Ἂι » καίτοι πρότερον τὸν Δί᾽ ἀληθῶς ᾧμην διὰ κοσκίνου 

ΔΙσοδαν ῬΘθη οἴϊουθα Ὁ. ΠΑ ΧΙ ΘΠ 68 
(ΡΙαΐ. ον. 894 4), νέφη μὲν γίγνεσθαι 

παχυνθέντος ὅτι πλεῖστον τοῦ ἀέρος, μᾶλ- 

λον δ᾽ ἐπισυναχθέντος ἐκθλίβεσθαι τοὺς 
ὄμβρους. ἨϊρΡ. 4ὅν. ». ὅ88 (Κ πῃ), 
τὰ δὲ (νέφεα) ἐπιφέρεταί τε καὶ οὕτω 
παχύνεται καὶ μελαίνεται καὶ ξυστρέφε- 
ται ἐς τὸ αὐτὸ καὶ ὑπὸ βάρεος καταρ- 
ρήγνυται καὶ ὄμβροι γίγνονται. --- ἅπαάν- 

των : ᾿Τ}}]1605 {παῦ ΠΕῸΙΏΘΤΟΙΒ 61|68- 
{105 ἴῃ ΤοραΓα ἴο {Π15 βία Πρ ΓΠΘΟΥῪ 

ΟΟΟῸΓ ἴο ΠΪ5 τηϊη. 
9609. διδάξω: ςο"ἱ 386. ΤΠ 5{}]68 18 

{παῦ οἱ {Πη6 ογαΐουβ, 0 5ΒΌΠ16 8 

αἸἀδοῦς ἰοπθ. Οὐ οι. Φλ1ϊ. ΤΥ. 20, 
ἀφ᾽ ὅτου δὲ ταῦτα γίγνεται, ἔγὼ διδάξω, 
καὶ ὕπως παύσεται, λέξω. ΑΙΘΒΟΠΐη. 8. 24, 

ἐγὼ πειράσομαι μεγάλῳ σημείῳ διδάξαι. 

9570. ΘΙ] ΑΥν Τλιοῦ. γἱ. 400, 46- 
πΐᾳαι6 ΟὟ ΠπΠυΙΠαΌΔη 686]0 
ἰδοϊύ υπάϊᾳπο Ρατο  ΤῸΡΡΙΊΤΘΥ 
1η ὕΟΙΤἃΒ ἔυ] θη} Αποϊοηῦ ἰγᾶ- 
ἀἰτοη, Πονγονου, νγὰ5 ποῦ ψ]Ποὰὺὺ 1η- 

βίδποοβ οἵ {Π185 ὙΘΥΥ ῬΠΟΘΠΟΙΏΘΠΟΗ. 
ΟἹ Ἠᾶὰι. 11. 86, ἅμα δὲ τῷ ἵππῳ τοῦτο 

ποιήσαντι ἀστραπὴ ἐξ αἰθρίης" καὶ 

βροντὴ ἐγένετο. ---- ὕοντα : ΟΥΡΊΠΑΙ]Υ, 
115 νοῦ Παᾶ Ζεύς ΟΥ θεός ἴον 108 
5801. (οΣ 5368); Ῥυΐ αἴογνγαγαβ [Π68 
507. ννὰβ οἵτοῃ οχηϊ ρα, ἴῃ ΒΟ Οα86 

186 γο Ὁ 18 Τοργαθα ἃ5 ᾿ΤΡοΥ58. [ἢ {Π6 

ἣν ῪΝὰ 

ουρειν. 

Ῥτθδθηῦ ᾿πηβϑίδησθ, ΔΙ ΠΟ Ρ ὕοντα 15 

Τη8,80., 1 15 ΤΊΟΥΘ ΤΌΓΤΟΙΌ]Θ ἴο ΤΘΠΩ͂ΘΥ, 

“ἢδν γοὰ ΘΥ̓ΘΥ 866 1} Γαΐη,᾽ εἴα. 
971. αἰθρίας : τ (Ῥίμ!. 1129 [), ΑΥΟΥ 

{ῃ6 ΤΊΔΏΠΟΥ οὗ {π6 ορίς ροθίβ, πὸ ἰπ 

ΒΟΙΠ]6 ᾿ἰηβύβϑῃοθβ ᾿θηρίηθη ει ΠΟΘΙ {Π6 

γγΟΥ νν1}1] ποὺ Οὐουσ 56 βῦ ὑΠ6 γΟΥ56, 

85 Ποιη. 7|. 1. 20ῦ, ἧς ὑπεροπλίῃσι 

τάχ᾽ ἄν ποτε θυμὸν ὀλέσσῃ. ἴῃ ἴπ6 
Ο8856 οὗ αἰθρία, ἃπΠα Δ ιηδ]οροιιβ ἡγΟΓβ, 

{Ππ6 ἸΘηρ πο Πηρ ΠΘΥ͂ΘΙ ΟΟΟΌΥ5 ἴῃ {Π6 
Ἰοῦπιβ- 50 }18}0]8. --- αἰθρίας : 15 ρθη. οὗ 
Π6 ρΡοσϊοα οὐ {πὸ λῦ]π ὙγΒ]ΟΉ. --- 
ταύτας δ᾽ ἀποδημεῖν : οο-οΥ̓ἀϊηδίοη 
(παράταξις) ἰἱπδίοαα οὗἨἁ ὡΒυβογαϊηδίϊοη 
(ὑπόταξις5), ΒΌΟΙ. ἃΒ τούτων ἀποδημουσῶν. 

Η. 870 ἃ. --- ἀποδημεῖν : ἰο δὲ αὐτοαά, 
ΐ.6. αὐϑοηΐ. 

972. προσέφυσας : 1.6. προσήρμοσας, 
806. ἴο 80 δηοϊθηΐ ο]οββ. Οὐ Αθβοῇ. 
ϑμρρ]. 210, καὶ ταῦτ᾽ ἀληθῆ πάντα προσ- 

φύσω λόγῳ: “Ἰδ6ο ΟΠἸπΐἃ [ἰἰ8ἃ 
ΒΟΙΙΏΟΩΪ δρύδρο, αὖ νΟΙἃ 6886 

ΔΡΡατγθδηῦ. 6. Ἠρυιηδηῃ. 
973. οὐρεῖν : Ὁ 185 ΠΑΥΪΥ ῬΟΒΒΙ0]6 

ΤῸ τ8 το ἀθοϊάθ ψῇῃθύπου {π1|85 ψου]Ἱᾶ 
βιρροβύ Ζεὺς οὔριος (βεπαογ ὁ ὕαϊν 
ιρϊπ15) ἴο {π6 βρθοίαθουβ. ὙΠῸ ΔΡΡΘΙ- 

Ἰαϊϊοη γγἃ8 ῬΧΤΟΙ». [Δ γ111ὰν, Οὗ ΑΘΒΟΉ. 
ϑμρρὶ. ὅθ4. Ο. 1. ΤΙ. 9768, Οὔριον ἐκ 
πρύμνης τις ὁδηγητῆρα καλείτω | Ζῆνα. 

ἅν 
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ν “Ὁ “" “- 

ἀλλ᾽ ὅστις ὁ βροντῶν ἐστι, φράσον, τοῦθ᾽ ὅ με ποιεῖ 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

τετρεμαΐνειν. 

876 αὗται βροντῶσι κυλινδόμεναι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

κ᾿ ΄ “ , Χ α 
τῳ τρόπῳ, ὦ πάντα σὺ τολμῶν; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ὅταν ἐμπλησθῶσ᾽ ὕδατος πολλοῦ κἀναγκασθώῶσι φέ. 

ρεσθαι, 

κατακρημνάμεναι πλήρεις ὄμβρου δι’ ἀνάγκην, εἶτα 
βαρεῖαι 

5 53 ’, 3 ’ὔ Ο,.Χ. Ν “ 

εἰς ἀλλήλας ἐμπίπτουσαι ῥήγνυνται καὶ παταγοῦσιν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ε ἝΝ 5 ’ὔ’ 5 Ἂν Ἂ 3 Ψ' 5 Ἂ ’ ν 

ὁ ἀναγκάζων ἐστὶ τίς αὐτάς, οὐχ ὁ Ζεύς, ὥστε 

φέρεσθαι ; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

8380 ἤκιστ᾽, ἀλλ᾽ αἰθέριος δῖνος. 

3514. τοῦτο: 86. τὸ βροντᾶν, Ο0η- 
ἰαϊηθα ἴῃ βροντῶν. 

575. ὦ πάντα τολμῶν: ε΄ ΞΟΡΉ. 
Ο. Ο. ἸΘ11., ὦ πάντα τολμῶν κἀπὸ 

παντὸς ἂν φέρων | λόγου δικαίου μηχά- 
νημα ποικίλον. 

916 Πἶἔ ΒΙΠΆ ΠΥ ΑΠΑΧΑΡΌΓΤΑΒ 5808, 
ἴη Πίορ. 1. 11... 2. 9, ἀνέμους γίγνεσθαι 
-λεπτυνομένου ἀέρος ὑπὸ τοῦ ἡλίου - βρον- 
τὰς σύγκρουσιν νεφῶν ἀστραπὰς ἔκτρι- 
ψιν νεφῶν. 80 Ασὶβῦ. Τείϑογ. 11. 9. 19, 
ἃ {π6 Κ΄ίοϊοβ, ῬΙαῖ. ,27ογ. 899 Γ᾿, 

βροντὴν μὲν συγκρουσμὸν νεφῶν, ἀστρα- 
πὴν δὲ ἔξαψιν ἐκ παρατρίψεως (ἰφηϊίϊοη 
οπι 7ηϊοιϊοπ). ΟΡ ΊΛιον. νἱ. 96, Ρ αἴ ἢ - 
οἰρίο τοπῖύτα απεὐϊπ πίον ολ 6 - ̓ 
Τα]α οδὸϊ]ῖ}} ρυορύίθσθα, αυἷΐᾶ 
ΟΟΠΟΌΣΓαπῦ ΒΌΡΙΪ6 γοΪδη- 
[685 δούμουϊδθ πΌΡοΒ οοπίγα 

Ραρπηδηἐϊθι γοπίϊβ. 185, 5601}1- 

οϑοῦ ποὺ ἀθηβὶβ Εἰ πα 85 οὐ 
Β111}1] 416 | οχϑύσυοιβ 841118 
ΑΙ1ὰ 5 ΒΌΡΟΥ ἰπηροίρ ΤΪΓΟ.--ο-φέ- 
ρεσθαι : ἴτοαᾳ. τι5θ4 οἵ ΠοΔα]οπρ πιοίϊομ. 

977. δι᾽ ἀνάγκην : ΠοΙηοοΥΪτι5 58], 
Τῖορ. 1. ἰχ. γ. 4ῦ, πάντα κατ᾽ ἀνάγκην 

γίγνεσθαι. 'ΤΏΘ ἀνάγκη, ἴῃ {Π|8. 5680, 

15 {Π6 προρβδβὶν στονίηρ οὖ οἵ Ρῃγεὶ- 
ΟΔ] Ιαννβ, ἴπ6 προρββιίν {παὶ ΘΥΘΡΥ 
Οδιιβο τητιδὺ πᾶγο 115 οἴΐθος, ἀπ οὐκ 

νεγβα. Βαΐ βίποο ἀναγκασθῶσι ἃἰγοδλαν 

Ῥτγθορᾶοβ, ἴο ἡ ΒΊ ἢ ὁ ἀναγκάζων ἴῃ 379 
ΤΟουβ, Ὁ την 6 {πδύ δι’ ἀνάγκην ἰβΒ ἃ 
Θ]οββ {παῦ Πᾶ8 ἴακοη {πὸ Ρἴδοθ οἵ 
βοηθοί ΐηρ 6156. ΟἿ 406. 

979. Βίγορβίδθβ οχρϑοίβ ἴὸ ἃυσῖνο 
αὖ {πῸὸ ἢγβέ οδιβο ὈΚ ἃ βίῃρίο βίον. 

380. αἰθέριος δῖνος : (6 τννοτὰ δίνη 

τ 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Δῖνος ; τουτί μ᾽ ἐλελήθειν, 
ε Ν 5 ΕΣ 5 - κοὐ ν 1} 9 ΄“ “Ὁ ον ᾽ὔ ὁ Ζεὺυς οὐκ ὧν, ἀλλ᾽ ἀντ᾽ αὐτοῦ Δῖνος νυνὶ βασιλεύων. 
ἘΝ ὑδέ Ν ἴω ’,ὕ ε “ οὶ 
ατὰαρ ουὸςφν πΤΩω πέβι Του πατάγου και ΤῊ ς βροντῆς 

μ᾽ ἐδίδαξας. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ΕΝ Γ οὐκ ἠκουσάς μου, τὰς Νεφέλας ὕδατος μεστὰς ὅτι φημὶ 
ἐμηῥιπτούσας ἀλλήλαισιν παταγεῖν διὰ τὴν πυκνότητα; 

᾿δα ἔνγο βῬΠΘΓΆ] ΔΡΡ]1Οϑ 0 Π5 ἴῃ παίτ- 
ΤᾺ] βοίθῃοθ. ἘΕἸγβί, ἰὉ ἀοποίθα {π6 
ΟΥΡῚΠ οὐ {π6 Ὁπίγουβθ ὈΥ νουίοαὶ 
Θνο  α10}, γΪο ἢ νγὰβ νἱονρα αϊδέογ- 

ΘΗΤΥ ὈΓ αἸἰτοσθηΐ βοηο0]5. ΘΘΟΟΠΩ͂ΙΥ, 
1 ἀθποίθα [Π6 ΒΡ Ροβϑᾶ πῃ ἰ]ηρ πηο- 

τἴοη οὗ {Π| οαΐοϑι πηΐνϑῦβα ΡΟ Πα {16 

οασίῃ. (ΟΥἹ Οδάμπηαβ, ΕῪρ., οὐρανός θ᾽ 
ἡμᾶς ὕπερ δίναισι φοιτῶν (Η6η56), [ἢ 
1Π6 τρβίογθα ἰθχί 15 οουσθοί. ΕἾΓ., 

ὙΠῸ ῬΟΡα]αγΖϑα {5 π56 οὗ {Π6 6 1}, 

ΘΙΏΡΙΟΥΒ ἰὖ ἴῃ βρθακίηρ οὗ {π6 τηο- 

ἰΐοη οὗἩ οἹουάβ, ἍΑ{ς. 244, οὐράνιαι δῖναι 

νεφέλας δρομαίου͵: ΤῊΪΒ 18 {Π6 56η86 
ἴῃ ὙΠΟ ϑοογαΐοβ π505 {Π6 πψοσᾶ; Ῥαΐ 

6. ΘΠΊΡΙΟΥΒ {ΠπῸ6 τηᾶ80. δῖνος, ὙΒΪΟΝ 
ΟΟΟῸΓΒ 4150 Τοιοοῦ. Ζλγ8. ΕῪΡ. 2 
(ΛΠ 6}). Βιτσορβίδᾶρβ, 11 οχρθοίηρ 

1Π6 ,γβέ σαιι86, αἴ ὁπ66 ᾿πῆρυβ {πα {Π|15 

δῖνος 185 ἃ σοα ψη0 885 Θχρϑ]]οᾶ Ζοιιβ 

ἔγοσῃ Π18 {ἤσοηθ. ΟἿ 828, οσ Δῖνος 
84 Δία ΥΟΠΩ͂ΟΥ 1Ὁ ῬΟΒΒΙΌΙ6 {Παὖ ΒίΓορ- 

Βδθβ 18 ἴο Ὅ6 Ὁπαογβίοοα 88 δ550οί- 
αἰϊηρσ [Π6 ΠΔΙΠΟΒ 1 8Β0ΠΊ6 ὙΥΑΥ͂, 85 1, 

ΤΟΥ ᾿ἰηβίδηοθ, Δῖνος ὑγοΥΘ [Π6 50η οἵ 

Ζ6ι8. -- τουτί : ΟΌΒ. {Π6 Ἰορίοδ] 86 οἵ 

[Π6 ΟΥ̓ ΠΑΥῚν ἀ οἱ οῖο -ἰ. 
981. ὁ Ζεὺς οὐκ ὦν: 1η ΔΡΡΟΒ. ἴο 

τουτί. ϑίγορβιίδᾶθβ τορθαΐίβ δῦ Π6 
Πδ8 Πραγά, ἰῇ ΟΥ̓ΘΙ [0 ᾿ΠΡΥΘ55 ἴὖ 

ΤΩΟΓΘ ΟἸΘΑΥΥ ΠἸΡΟῚ ΠΪ8 τηϊηα. ἨΗδφ [5 
Τη8 6 ἴο 4Ὧο {Π18, ΠΟΥΘΥΟΥ, ἴῃ ΟΤΩ͂ΟΥ 

γμ5-- 

ὑπμαὺ [Π6 βρθοίδίουβ ΠΩ θα {Π6 
σΟΠ ΒΓ ποῦ. 6 Ῥαΐβ ΟΝ ὑπ6 τνογαβ οἵ 

Βοογαίθβ. Τὴ6 τηοβδῦ πδίμγαὶ {πίηρ 
νγου ἃ ἤανθ ὈΘΘῚ [Ὁ {πΠ6 Ἰδαίου ἰὸ 
οογγθοῦ {Π6 Π]Βπ Πἀου βίη α]πρ᾽ αὖ οποθ; 

Ῥαΐ Π6 15 ρΡγυθνυθηίΐθα ὃν {πὸ αβίοππαϊηρ 

βἰδιοτηθηῦ οἵ Αἰ γορβίϑθ ἐπαὺ ϑοογα- 
ἴ65 Π85 πού γϑῦ ἰδιρῃῦ τη ΔηντΠπρ 

δθουΐ {πη 0 Υ; ἃπα 50 Π6 15 οὐ ἴῃ 

ἢ18 ΘΥΓΟΓ. 

982. ΤῊΪ5 γ 86 ΒΘ61η8 ΒΓΔ ΠΡ ΑΥ̓ΟΥ 
ἴῃ8 οἰαθογαίθ Ὄχρ]απαίϊοα, 570 Ε΄ -. 
Ῥαΐύ {π6 ποχῦ γϑυῦβθ τ} 1165 αἸσθοῦυ ἴο 

{Π18, 8ΔΠ4 τοΐθυβ οἰθαυν ἰοὸ 9170 {{., 50 

ὑμπαύ 8582 τησδῦ Ὅ6 ροπαΐηθ. Τῦ Ιηδ 

ῬὈ6 {πδῦ {π6 16βὺ 980-901 οοουχτοᾶ τὸ 
[π6 ρΡοοῦ, ἴογῦ {π6 ἢγβὺ {ΐπηθ, θη πο 
γγ88 τηϑκίηρ {πΠ6 τουϊβδίοη. 5611, ἴῃ 
ΟΥ̓ΘΡ {Παὖὺ ίγορβίααθβ τηϊρηῃῦ Ὀ6 ἸοΓ 
ἴῃ 8 ΘΥΤΟΥ Δ οιῦ Δῖνος, 10 γγὰβ8 ΠΘΟΘ8- 

ΒΆΤῪ {πδ΄ Ββοιηθίῃϊηρ ΒΠου]α δἰτηοβί 
ἤοσοθ ϑϑοογαίοβ ἰο ἰοὺ {π6 βιρήθος 
αγῸΡ. ΤὴΘ ΤΟΙ ΔΚ οἵ ϑίγορβίααθβ ἴῃ 
982 ποῦ ΟἾΪΥ (068 {Π||8, Ῥὰαῦ ὈΓΪΠΡΒ 
1Π6 ἀἸδοιββίοη Ῥδοὶς ἰο {πΠ6 πηῆηϊβῃοᾷ 

Βιθήοοῦ οὗ Τπυπᾶου. Τὴ βρθοΐδίουβ 
οΟὐ]α ΘΑ β1]γ ᾿τπηδρῖπο {παὺ Θίγορβία 68 
δά 18. Π]Π4 80 ἢχϑᾶ ὍΡΟη 1Π6 “πο- 
ΟΟΒΒΙυ ὁ ΒΟ ΠΡΟ ]]Θα {π6 οἹουάβ, 
{πΠαῦ Π6 [δ1]οα ἴο Ποορᾶ {πῸ6 τϑβϑύ οὗ 
γγ δῦ νγὰβ 8414. 

989. οὐκ: 566 οη 91. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
᾽ὕὔ Α ΄κ Ἁ ’ 

386 φέρε, τουτὶ τῴ χρὴ ΘΑ Φ, Ἂ 

ἀχυ 

ἀπὸ σαυτοῦ ᾽γώ σε διδάξω. 

ἤδη ζωμοῦ Παναθηναίοις ἐμπλησθεὶς εἶτ᾽ ἐταράχθης 
τὴν γαστέρα, καὶ κλόνος ἐξαίφνης αὐτὴν διεκορκορύ- 

σεν; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Ἁ Ξ 5» ’ Ν ὃ Ν “Ὁ 5 ὺθ ’ Ν ΄ 

νὴ τὸν Απόλλω, καὶ δεινὰ ποιέει γ᾽ εὐθύς μοι καὶ τετά- 

ρᾶάκται, 
» ᾽ν Ν ’ὔ “ Ν Ν ’ ' χώσπερ βροντὴ τὸ ζωμίδιον παταγεῖ καὶ δεινὰ κέκραγεν" 

5 , “ Ν ’ὔ Ξ, - Ἐς ’ὔ 

990 ἀτρέμας πρωτον παππὰξ παππάξ, καπειτ ἐπάγει παπα- 

985. τουτὶ τῷ : ΔΙΓΠοῸΡ ἢ τῷ (μροη 
ιυϊαὲ ουἱάίϊοης 6) 15 ποαΐ., {πΠ6 οοηῃβί. 18 
{Π6 581η6 88 {Π6 ΡΥ. ἀαὖ. ἢ {Π6 δΔοο. 
Οὗ {πΠ6 {πίηρ Ὀο]ονθᾶ. (ΤΡ ΑΤΘ {Π6 
ΤΟ] ΠΟΥ ηρ' ΘΧΔΠΊΡ]65 ἢ Θδο ἢ ΟΥΠΟΓΙ: 

Μοπαπᾶ. Φοποβί. 885, μὴ πάντα πειρῶ 
πᾶσι πιστεύειν ἀεί; Ἔν. Πεὶ. 110, χλόγοις 

ἐμοῖσι πίστευσον τάδε; ΤΠ. 1. 20. 1, 

χαλεπὰ ὄντα παντὶ (πᾶν τι, τ.) ἑξῆς 
τεκμηρίῳ πιστεῦσαι. ----σαυτοῦ : ΤΟΗ͂ΟΧ. 
Ῥθοδαβθ “ ἰθδο ᾿ 15 δατπῖγ. [0 ““οδπ86 
ἴο Ἰρατη.᾽ 

986. ἸΠαναθηναίοις : {πΠ6 τηλρτ]ῆ- 
ορηῦ ἔρβίϊναιὶ οἵ {π6 ατεαΐ ᾿απαίλμεπαεα 
γγὰβ ΟΟἸο ταΐϊθα ἴῃ ΠΟΠΟΓ οἵ Αἴποηᾶ 
ἴπ {Π6 Ἰατίου ραγύ οὔ {Π6 τηοπίῃ Ηθροᾶ- 
τοιΡάθοι, ἴῃ πΠ6 {π|γαὰ γᾶν οὗ ϑδοὴ 
ΟἸγτρΡΙαα. Οπ {Π|18 ΟΟΟΆΒ10Π. ΥἹΟῚ ΤῊ 8 
Το Βδου ῆσθ γ6ΓῸ βϑηΐ ἔγοπ ΘΥΘΥῪ Ρᾶτί 
οὗ Αἰὐἴἴοα πᾶ ἴτοιη {πΠ6 Αἰμοπηίδη 
ΟΟΙ]ΟΠΪο65, ἀ Πα {Π6 ῬΟΟΤΘΙ ΟἰτΖΘΠΒ ὙΥΟΓῸ 
Γραβίρα ἔγθο οὗ ὁμασρο. ΤῊΘ ΟΥΑΙ ΠαΤΥ 
Ῥαπαίμοπαοα νγὰἃ ἃ ὙΘΑΤΙΥ [6δβιϊγα], 
τ 1658, ἱπαθρα, [Ὁ γγὰ8 οπιὶτρα ἴῃ {Π6 

ΟΡ οὗ {πῸ στραῦ Τρείϊνα!. --- ζωμοῦ: 
ὑγοίϊ. (σἰτποὺῦ τηθαῦ), Ρου 8. ἴο τια!- 

οὐ] ἴΠ6 ῬΟΟΓΠΘΒΒ οὗ οηϊογίαἰπιπθηΐ. 

παππάξ, 

ΟὈΤΏΡΑΓΙΘ {Π6 5118 7 76ϑύ οα {πΠῸ 7 λεβεα, 
Ριίιξ. ΟἹ ἴ., ὦ πλεῖστα Θησείοις μεμυ- 

στιλημένοι (μαυΐϊηφ 80ρρ64) | γέροντες 
ἄνδρες ἐπ᾽ ὀλιγίστοις ἀλφίτοις. (7 4150 
9589, τὸ ζωμίδιον. 

987. διεκορκορύγησεν : ΟΟΠηΪΟ ΜΟΓΙΩ͂, 
ἔγοΠ κορκορυγή. (ΟἿ βορβορυγμός. 

988. δεινὰ ποιεῖ (56. ἡ γαστήρ): 
ηιαΐτο8 α ἰεγγῖδίο ααο. Ο, 888. ὙΠΟ. ν. 
42. 2, ᾿Αθηναῖοι δεινὰ ἐποίουν νομίζοντες 
ἀδικεῖσθαι. 'ΓΠΘ τηϊᾶ, ποιεῖσθαι, νΥἱ1} 

δεινόν (δεινά), ὙΠΟ 15 {π0ὴ ῬγΓρᾶ. 
ΟὈ]., ΤΙηθδὴ8 ἕαΐε 11, δὲ ἱπαϊσπαπὶ αἱ, 

ὙΥΉ116 δεινὰ ποιεῖν ΤΟΙΘΙΒ Τα ΠΟΓ ἴο {ΠῸ 
αἰἰδρίαμ οἵ ἱπαϊσπαίίοη. ( ὙΠαο. νἱ. 
6ο. 4, ὁ δῆμος δεινὸν ποιούμενοι, εἰ τοὺς 

ἐπιβουλεύοντας... μὴ εἴσονται. ἘΠ΄. 1. 

127}. 2, πάλαι δεινὸν ποιεύμενοι ὑπὸ Μηδῶν 

ἄρχεσθαι. Χροη. “Α{παὖ. γ. 9. 11, δεινὰ 
ἐποιοῦντο πάσας τὰς ὀρχήσεις ἐν ὅπλοις 
εἶναι. 

389. ζωμίδιον : ἀἴπ|. ἐο οσοπέγαβέ {πὸ 
{1 Πϊηρ οαπιβο ὙΠ {Π6 σταπᾶ οἴοοί. 

390. ἐπάγει: ααε5, πιαΐες 10 ζοίϊοιο. 
ἸζοοκΚ τᾶ κοβ ἡ γαστήρ ἴπὸ 5ι0].; Ἀπὶ 

ἃ5. {18 γ0 786. ἃπᾶ {ΠῸ ποχὺ ΤΊΘΓΟΪΥ 

1Ππβίγαΐο 3890, Ὁ ΒΘΟΠῚΒ ΤΠΟΤῸ παίαΓαὶ 
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χὦταν χέζω, κομιδῇ βροντᾷ παπαπαππάξ, ὥσπερ 
Η ΩΝ 

εκειναι. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

, , ΤᾺ, , Δ Ὁ ΄ 
σκέψαι τοινυν, αἼΤΟ γαστριδίου τυννονυτουι οια πέπορδας" 

Ἂς 3. ΞΘ ν 3 ἊΨ 3 5 2 “Ὁ 39 ο ες ᾽΄, 

ΤΟν ὃ αέερα τόνὸ ΟΡΤ ἀπέραντον πως οὐκ εικος μέγα 

βροντᾶν; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

γε, ἊΨ Χ 9 ὔ - ὰ.. ’, Ν Ν. ὃ Ψ 

ταὺυτ ἀρὰ καὶ τὠνόματ᾽ ἀλλήλοιν, βροντὴ καὶ πορϑδὴ, 
ε ΄, 
ομοιω. 

8965 ἀλλ᾽ ὁ κεραυνὸς πόθεν αὖ φέρεται λάμπων πυρί, τοῦτο 

δίδαξον, 

καὶ καταφρύγει βάλλων ἡμᾶς, τοὺς δὲ ζῶντας περιφλύει. 
᾿ Ν ἘΣ ΚΣ ΔῈ 7 δὰ ὁ 35 5᾿ὶ ΑΓ ΣΤῊΝ 

Τουτον γὰρ 7) φανερώς Ο δεὺυς ιὴσ ἐπι τοῦὺυς ἐπιορκους. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

Ν κ᾿ 5. κ Ν Ν ΄ » Ν “λ 
και πως, ὦ μῶρε συ και κβονιων οἵων και βεκκεσέ ἼὭΨΕ, 

ἴο Τορατα τὸ ζωμίδιον 85 [6 51}0]. 
ὥὄθηροϑ ((.. δ. ν. 4) τηδῖκοβ πι86 οὗ {815 
58 116 1ΠΠπβ γαί!οη ; Δηα Τμιογθίϊα5 (ν]. 

128 7.) 1Π]αβίταϊοβ πη οΥ ὉΥ {6 

Ῥυγδβίϊηρ οὗὐ ἃ ὈΙΔΙΔΟΥΙ (γϑηβίοα]δ 

ῬΑΤΥ Δ). -- παππαξ: [Π6 οοτηΐο Ροοίβ 
ἔγρᾳ. τηδᾶθ ὑόοσᾶβ ἴῃ ἰἱπηϊ αίίοη οὗ 

ΒΟ Πα5, 45 «Ἅεἦ. 780, κοΐ κοΐ ρου {Π6 

Β4 64] οὗ ἃ γὶσ; Κεδρ. 908, αὖ αὖ ἴον 
1Π6 Ῥαγκίηρ οὗ ἃ ἄορ; ἄν. 267, τοροτίξ 

70 ἴΠ6 ποίθ οὗ Ὀιγᾶβ; απ. 209, 

βρεκεκεκέξ κοάξ κοάξ, ἴοΥ {Π6 ογοακίηρ οἵ 
ἔτορβ; 1285, φλαττοθραττοφλαττόθρατ, 

ΤΟΥ {Ππ6 Ρ]αυὶπηρ οὗ {πΠ6 Ιγσθ. Δῃδ]ο- 
δουβὶν, 7 λεβηι. 45, βομβάξ, «πᾷ 48, 
βομβαλοβομβάξ, λοοιι8-ροοιι8. 

994. ταῦτ᾽ ἄρα: 845 ἰη 510. ---- τὠνό- 
ματ᾽ : Τηἱρηῦ βίαηα οἰτΠου ἔοι τὰ ὀνό- 
ματα ΟΥ̓ ἴον τὼ ὀνόματε, Ῥὰὺ ΠΟΙ [Ὁ 18 
ῬΓΟΡ. τηθϑηῦ ΤῸΥ {6 ]Ἰαίζου. --- ὁμοίω : 
[Π6 ΤΟΒΘΙΏΌΙΑποο, ἐπουρῇ τοτηοΐο, νγὰ8 
ΒΠΟΙΘηῦ ΤΟΥ 1Π6 ροοὲ ἰο 86 οἢ ἴὖ 
αι Πρ αὖ σΥΔΙΩΙΤΏΔΙΔ 8. 

995. αὖ: οἵξοη ἱπαϊοαίθβ ὑγαηβ᾽ 101 
ἰο Δηούπμου ἰτορὶς οὶ οπρὶηρ ἴο {Π6 

ΒΆΤΩΘ ΘΌΠΟΥΔΙ 57 6οἵ. 
9596. τοὺς δὲ ζῶντας : 85 1ἴ τοὺς μὲν 

ἡμῶν δα γργροραρα ἰηβίθαα οἵ ἡμᾶς, 
ἦΐ ϑιιγηιβ 80η16 τῇ», τοῖα οἰλογβ, τυποηι τὲ 
αἴοο5 ποί Κἰϊ!, τὲ βοογοδι68. 

397. Ζεύς : 5 ριδγαϊδη οὗ {Π6 β8ηο- 
εἰν οἵ οδ΄, ὅρκιος. 

398. κρονίων ὄζων : 5ηιε πη ὁ οἰεἶ 
βιιρογϑίϊίϊοη8. ΤΠη6 86]. 15. ΤΟΥ͂Θ. ΟοΙη- 
ΤΠΟΏΪΥ κρονικός, Θαϊξιγπίαη. ΟἿ Ῥῖμαί. 
ὕδ1, κρονικαῖς λήμαις λημῶντες τὰς 

φρένας. Κρόνος ᾿[561} ἔτγοᾳ. ἀθποίθβ δἢ 
οἷά ὥσῃψ. ΟΥ. 929; έ8ρ. 1480. ῬΙαΐ. 
Ἡιμληγά. 2817 Ὁ, εἶτα οὕτως εἰ Κρόνος 
ὥστε ἃ τὸ πρῶτον εἴπομεν νῦν ἀναμιμνή- 

σκει; ΟΥ̓ 998, ἀπμᾷ 566 οἡ 1070. --- 
βεκκεσέληνε : οαπΐν. ἰο απίοραϊιυΐαη. 
Ἄρα. ἴο Ηδί. 11. 2, ῬΒΑΣΘΙ ΟΠ 

16 ϑϑοοπῃᾶ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἰοὸ δβοοσίδϊῃ 

ὙΠ10 παίϊοη οἵ {Π6 φαυΐῃ νγὰβ {Π6 

οἹρβί, οαυβθα ὑνγο πον Ῥοση ἰηξαπίβ 
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εἴπερ βάλλει τοὺς ἐπιόρκους, δῆτ᾽ οὐχὶ Σίμων᾽ ἐνέ. 

πρησεν, 

400 οὐδὲ Κλεώνυμον οὐδὲ Θέωρον ; καίτοι σφόδρα γ᾽ εἴσ᾽ 
“ν. 4 
ἐπιορκοι ᾿ 

ἀλλὰ τὸν αὑτοῦ γε νεὼν βάλλει καὶ Σούνιον, ἄκρον 

“Δ θη νέων, 
Ἀ ν ἴω .Ἶ ΄ ’ ᾽’ὔἅ 5 Ἀ Ἀ 

και τας δρῦς τας μεγάλας: Τι παθών ; ου γὰρ δὴ 

δρῦ ς γ᾽ ἐπιορκεῖ. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

οὐκ οἷδ᾽ - ἀτὰρ εὖ σὺ λέγειν φαΐνει. 

ἴο 6 Πουγ5Ποα Ὀν ρσοδίβ πΠ6ΘΥ 5060 ἢ 

οἰτουπηβίδηοοβ {παῦ {πον οουἹᾶ ποΐ 
ΠΘΑΓ {π6 σνοΐοθ οὗ δὴν πυμηδη Ὀοίηρ. 
ΑΥ̓͂ΘΙ ὕνγο γϑαῦβ {πον οου]α ποῦ 580 
δηγἑΐηρ Ὀαύ “εἰ, ἃ ῬΗΓΥρίδη τγοσα 

ὙΠΟ τηθαη5 ὀγεαά. ὅὃ0 ἴΠ6 ῬΉΓΥ Δ ἢ 5 
ὙΟΙΘ ΤΟρΡΑΓαοα ἃ5 {πὸ οἹάθβδύὺ παδίϊοῃ. 

ΤΠ6 φΡορῦ ζογτηθα ἃ σοιῃροιπηᾷ ουὖ οἵ 
{η15 νογὰ πα -σέληνος, {πΠ6 βϑοοῃᾶ 

οΙθιηθηῦ οὗ προσέληνος (απίοἰιπατ), 
ὙΠΙΟῊ τγὰ8 ἃ ΠΆΠῚ6 ροἴγθη 0 {πῸ Ατ- 
δα! η5 Ὀθοδιῖιβ6 οὗ {Πρὶν οἰ αἰπη ἰοὸ στοαῦ 

δὐὐααϊν. ΑΡ. ἘΠ. ἱν. 204 ., ̓ Αρκάδες, 
οἵ καὶ πρόσθε σεληναίης ὑδέονται [ ζώειν. 
(Γ Ἠΐρροῃ. 82, Κυπρίων βέκος φαγοῦσι 
καὶ Αμαθουσίων πυρόν. ῬΙαΐ. 77ογ. 881 
Πλάτων ὄζει λήρου βεκκεσελήνου καξά 

γε τοὺς τῆς ἀρχαίας κωμῳδίας ποιητάς. 
399. εἴπερ βάλλει : Ἰορίοι] 58}- 

Ῥοβίξϊοπ ΘΟΠΕΓΑΤΥ ἰο ἔδοί, -- ἃ τηο- 
ΤΠΘηἾΑΡΥ ΘΟΠΟΟββίοη [ῸΓ {Π6 βαῖκο οἵ 

ΔΥριπηθηΐ. ΤῊ ἀροά., ΜΠ Θὴ 1ζ το] αἴοβ 
ἴο {πΠ6 Ῥγοβοηΐ οὐ ραβύ, 15. σϑρι]αυ)ν ἴῃ 

{π6 ἔοτιη οὗ ἃ αιιοδίίοη, 1 νγὸ Ομ Πρὸ 
10 τὸ {π6 ἀροϊαγαῖνο ἴοστ, (Π 6 ὙΠΟΪῸ 

ΒΘηΐ. ἈΒΒΌΠΩΘΒ [6 ΒΠΔΡ6 οὗ 8η πηγρὰ] 

οοπά,, εἰ ἔβαλλε τοὺς ἐπιόρκους, Σίμων᾽ 

ἐνέπρησεν ἄν. ---- δῆτα : ΤΆΓΘ ῬΟΒΙΓΟΗ. 
(Γ Ἐφ. 810. --- Σίμωνα: 566 οἡ 551. 

400. Κλεώνυμον: 8566. οὗ 9ὅ8, ἀπᾷ 

’ ’ 5 

τι γάρ ἐστιν 
“Ω9 ε ’ 

δῆθ᾽ ὁ κεραυνὸς ; 

Εᾳ. 908. --- Θέωρον : 5αἰϊτίσοα 65ρ. 
42 [{., ὅ00, ἃ5. ἃ ΘοΙπηοη ἢαίίοσου ; 

418, 45 βοα]οββ; ἌἍ εὖ. 184 ΠΕ, 485 ἃ 

Ἰγῖηρ᾽ ΔΙη θα ββδᾶοσ. Ηθ 18 δ͵βδὸ βαϊᾷ ἴο 

αν ῬΘθη σα ΠΥ οὗ οιη 6 ΖΖΙ οπιθηΐ. 
ΤῊ ΤΠΘοσιΒ. τηθης]οηθα Κἶῳ. 608 15 
Ῥ͵ΙΓΌΡ. Δ ποίμου. 

401. Σούνιον, ἄκρον ᾿Αθηνέων: εΛ 
Ηοιη. Θά. 111. 278, ἀλλ᾽ ὅτε Σούνιον 

ἱρὸν ἀφικόμεθ᾽, ἄκρον ᾿Αθηνέων. ---- ἄκρον : 

ἄ, 866. οη 920. --᾿Αθηνέων : 5ΥΠΙΖΟΒΙΒ 
ἰπηβίραα οἵ σοηίγ. --- Τμπιοΐδ ἢ ποτο {πὰ 

ΟἾΟΘ ΤΘΡΓΌΟΔΟΠΘΒ Ζ615 ὙΠ τΐδιιβο οὗ 

15. {που θΟ] Ὁ ̓ ν τὸ {πα΄ τηθη- 
ἰοποα ἴῃ {Π185 Ῥᾶββαρθ. Τὴ οδᾷκ, ἴΐ 

Βῃου] ἃ θῸ ΤΟΙΠΘΙ ΟΥΘα, τῦὰβ βδογρα 

ἰο ΖοιιβΒ. Ταιογοίϊιβ, αὐτου σου κίηρ 

Οἡ ἴΠ6 ῬΓΟΙΉΪΒΟΊΙΟΙΙΒ ΤΠ ΠΠΟΥ ἴῃ ὙΥΒΙΟΝ 

ΤΠρΗ τ ηΪηρ τνὰ8 Πυυ]οα ὈγΥ {πΠ6 ρνοάβ, 

Δ4αβ (ν᾽. 417 {{ὺ}, ῬΡοβύγοιη ο ΟἿΤ 
βΒβαποία ἄριυμη ἀρ] τα 5188- 
4π  ἀΙἸβοπτιε ᾿ηἔοβίο ΡΓδ6ο]Α- 
ΓᾺ8 Γὰ]τΐἷπὸ βοαο51 αἰίδαιπο 
ΟΘῸΓ ῬΡΙοσαπαιθ ρμοίϊξ Ἰοσᾶ, 

ΡΙ αὐ αιθ οἷπβ [ π)οπεϊθι8 

πη βαμητηΐβ γοβίϊρία ΟΘΥΠἑ ΠΙᾺ 8 

ἱσηΐβῖ Δῃ δοίμα] ᾿πβίϑηοθ 18 ΑἸ ἀοα 
ἴο ἱπ Ηογ. Οα. 1. 2. 28.: (Ραὐθ7) 
γταροηΐο! ἀοχέίοτα ΒΟΥ Β ἴδ 6τ- 
Ια 8 ἈΥΟΘΒ] ουσ αἰδ ΤΌΘ. 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ν 5 ᾽ » Ἃ, Ά 

ΟΤαν εἰς ταῦτας αἀνεμος ξηρὸς μετεωρισθεὶς κατα- 

κλεισθῃ, 
» -.ἷςἬ σ ,ὔ “ ΕΣ β, τ 

405 ἔνδοθεν αυτας ὠσπέρ κυστιν φυσᾷ, κάπειθ υπ αναγκὴς 

ἔσον 5 Ἀ »Ὰ ᾽ὔὕ Ν ὃ Ν ἈΝ 

ῥήξας αυτας ἔξω φέρεται σοβαρὸς ιὰ τὴν πυκνοτήτα, 

ὑπὸ τοῦ ῥοίβδου καὶ τῆς ῥύμης αὐτὸς ἑαυτὸν κατακαίων. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Ἁ, "» 5 Ν ῪΜ 9 ῪὋΝ » »), , νὴ Δί, ἐγὼ γοῦν ἀτεχνῶς ἔπαθον τουτί ποτε Διασίοισιν. 
3 ἰφ Ψ “Ἁ ’ νι 8. 3 » Ψ ὀπτῶν γαστέρα τοῖς συγγενέσιν κᾷἄτ᾽ οὐκ ἔσχων ἀμε- 

λήσας᾽ 
410 ἡ δ᾽ ἀρ᾽ ἐφυσᾶτ᾽, εἶτ᾽ ἐξαίφνης διαλακήσασα πρὸς αὐτὼ τ μ ᾿ἢ Ὃ 

’ὔ’ 

τὠφθαλμώ μου προσετίλησεν καὶ κατέκαυσεν τὸ πρό- .. 

404. ῬΙυί. 27ογ. 898 6, Μητρόδωρος 
(ΡΟ. ζο]ονγίηρς Το οοσπ8), ὅταν 
εἰς νέφος πεπηγὸς ὑπὸ πυκνότητος ἐμπέσῃ 
πνεῦμα, τῇ μὲν θραύσει τὸν κτύπον ἀπο- 

τελεῖ, τῇ δὲ πληγῇ καὶ τῷ σχισμῷ διαυ- 

γάζει. ΞΘΙΠΉΠΑΥΙΥ ΑΠαΧαρΡΌΓΤαΒβ, ὐϊά. 

Ἵλιοσ. υἱ. 175 ἢν, νϑοηῦαβ αὶ 1η- 
γαβὶῦ ΠΌΡΘΙ οὐ σουβαίιβ 10]1- 

ἄριῃ [ἔθοῖϊύ αὖ δηΐο οδΥϑιη" ἅο- 
οὐ ΒΡΙΒΒΘΒΟΘΙΘ ΠΈΌΡΘΙΩ,| Π10- 
ΣΙ δα, δβτ8. Του δδοῖξ, Εἰς ΜΠ] 
ΟΥΡΟ ἔουνιαπβ ΠϊῸ ΠῸΌΡ ΘΠ) ΟὍΤ 
ῬΡογβοιϊαϊύ αδὔγδηι, αἰ ββϑιρδαῦ δῖ- 
ἀΟΥΙΒ απδϑὶ ῬΟΥ Υἱἢ ΘΧΡΓΘΒΒ8 
Γοροπῖο [βϑιηϊηᾶἃ, 4186 ἴἔδοϊ- 

πηῷ πἰοίαπίϊα ἔυϊρσατα {18Π1}- 
Πη86. 

408. Ξίγορβίδθβ βῇονγβ ῬΥΟΡΎΘΒΒ. 
Αἱ 380, τῃ6 1Ππυ5ἰταίΐοη δα ο Ὀ6 

βισροβίρα ἰο τη ; Ῥαῦ ΠΟῪ Π6 ἢπαβ 

ΟΠ6 ΠΪΠ]56], --- Διασίοισι: ἃ ῬΓΟΡΙ8- 
[ΟΤῪ ἴοβίϊναὶ ἴῃ ΠΟΠΟΥ͂ οὗ Ζεὺς μειλί- 
χιος, ΟΟ] Ὀγαϊθα οἱ {Π6 ὑνγθηίγ- [γα οἵ 
Απίμοβίοσίοη ουΐβιαθ {πὸ οἱἵγ (ΤΉ πο. 
1. 126) νἹ ἢ ΒΟ]ΘΙΠΠ ΟΟΓΘΙΊΟΠΪ6Β 8Πᾶ 

σωπον. ἊΣ 

ὈΙΟΟΑ]6585 οὔξουϊηρβ οομβιβυϊηρ' ΟὗὨ ἔγαϊβ 
οὗ {Π6 φασί δηα οακϑβ. [πῃ Θοπποχίοη 
ΠῚ ἴὉ, ΤΠΘΙΘ ΟΙΘ 8150 ἔρδειν θβ 

δΔ.Πα τηουυϊτηθηῦ οὗ {Π6 ῬΘΟΡΙΘ, ἃπᾶ {π6 
ΟΠ ἄτθη τθοοϊγρᾶ ργοβοηΐβ. ΟἿ 864. 

409. ὀπτῶν. .. κᾷτα : καὶ εἶτα δ 
καὶ ἔπειτα, 1 5Ι1016 εἶτα, ἔπειτα, 
ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΠΥ σοηπθοοῦ ἃ. ἢπίίθ νοῦ 
Ὑ10} ἃ. ῬΑΙο., ἃ5 ἢθοσθ. οὶ 6288»; 

Ἐφ. 892; Αυ. δ86, 614. Ῥ]αΐ. Οομι. 
5, λαβὼν οὖν τὸν σκύλακα κἄπειτα 
σον αὐτόν. ῬϑΟΙΠΘΙη65 [ουπμα ἴῃ 

ΡῬΙαῦ., δ ὅΟογφ. 4571 Ὅ. --- γαστέρα: 
Πασφῖβ (δἰ ἀ ραικποῖι, ραιιοἢ-ρια αϊη6). 
ΟΥΓ Εᾳ. 1119θ. Πομι. Οά. χυῖ!, 44; 
Χχ. 2 ἴ., ὅτε γαστέρ᾽ ἀνὴρ... | ἐμ- 
πλείην κνίσης τε καὶ αἵματος, ἔνθα καὶ 

ἔνθα [ αἰόλλῃ, μάλα δ᾽ ὦκα λιλαίεται 
ὀπτηθῆναι. ---ἔσχων : σχᾶν ἰβ ἃ ΤΆΓΤΘ 

ΟΟἸ]ἴογα] ἔοστη οἵ σχάζειν. 
410. διαλᾶκήσασα : {Π6 5]12}16 λα- 

κῆσαι ἴτοτη λάσκω ΑΣἸΆΥΒ Πᾶ8 λᾶκ. 
ΤΊ. Ῥαγί,, ὑπ θῖοσθ, 18 ῬΥΟΌ. ἔτΌτα 
διαλᾶκεῖν (διαληκεῖν). ὙΠῸ οομῃηρουπᾶ 
διαλάσκειν ἀο68 ποῦ ΟΟΟΌΓ. 
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ΧΟΡΟΣ. 

ὦ τῆς μεγάλης ἐπιθυμήσας σοφίας ὦνθρωπε παρ᾽ ἡμῶν, 
ὡς εὐδαίμων ἐν ᾿Αθηναίοις καὶ τοῖς Ἕλλησι γενήσει, 

3 ’ ω Ἀ ’ Ν ἈΝ 4 3, 

εἰ μνήμων εἶ καὶ φροντιστής, καὶ τὸ ταλαίπωρον ἔνεστιν 
415 ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ μὴ κάμνεις μήθ᾽ ἑστὼς μήτε βαδίζων, 

μήτε ῥιγῶν ἄχθει λίαν μήτ᾽ ἀριστᾶν ἐπιθυμεῖς, 
᾿ ΒΥ ἡμο ὡ Ν , ΤΌ  ΥΥΣ. 3 ΄ 

οἰνου Τ᾽ απέχει και γυμνασιων και τῶν ἄλλων αΨΟΉΤΩων 

καὶ βέλτιστον τοῦτο νομίζεις, ὅπερ εἰκὸς δεξιὸν ἀνδρα, 
΄ὉΝ ’ὔ Ν ’ὔ Ἀ “Ὁ ’ὔ ’ 

νικᾶν πράττων καὶ βουλεύων καὶ τῇ γλώττῃ πολεμίζων. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

420 ἀλλ᾽ ἕνεκέν γε ψυχῆς στερρᾶς δυσκολοκοίτου τε με- 

412. ὦ... ὦ: ὦ 15 οἴΐοῃ {ππ8 το- 
Ῥοαίβά. (ἢ 816; Εῳ. 126; ας, 1198. 
Οπ {π6 ὙΠΟ]6 Ραββᾶρο (411-494), 566 
Ιηἰγοά. ὃ 57. 

413. ὡς: 566 οη 209. 
414. ταλαίπωρον : ςΓ ΗἸΡΡ. 4ὃν., Ὀ. 

66 ([Πη), τό τε ἀνδρεῖον καὶ ταλαίπω- 
ρον ἐν τῇ ψυχῇ φύσει μὲν οὐκ ἂν ὁμοίως 
ἐνείη, νόμος δὲ προσγενόμενος ἀπεργά- 

σαιτ᾽ ἄν. Χοη. ἤδη. 1ϊ. τ. 1, ἐδόκει δέ 

μοι (Σωκράτης) προτρέπειν τοὺς συνόντας 
ἀσκεῖν ἐγκράτειαν πρὸς ἐπιθυμίαν βρωτοῦ 
καὶ ποτοῦ καὶ λαγνείας καὶ ὕπνου καὶ 

ῥίγους καὶ θάλπους καὶ πόνου. [ἀ.ἷν. τ. 2, 
ἐτεκμαίρετο δὲ τὰς ἀγαθὰς φύσεις ἐκ τοῦ 
ταχύ τε μανθάνειν καὶ μνημονεύειν ἃ 
μάθοιεν καὶ ἐπιθυμεῖν τῶν μαθημάτων πάν- 
των. ΟΥ̓ αἶβο ἰα. 1. 2. 1. τ Α Τ]ΡΌΓΟΙΙΒ 
τη0α6 οὗἉ 116 νγαδβ σθαυϊγρα 4180 Ὀγ {Π6 
Οτρμϊο ῬυτΠΑρΌΥΘΔ 8. 

4160. ῥιγῶν: ϑϑοογαίθβ᾽β ῬΟΥΘΙ οὗ 
Θηαυτίηρ οο]ἃ τγὰβ ποίοτϊουβ. (ἷκ 
ῬΙαῖ. ϑψηιρ. 220 ἃ Ὁ. 

417. γυμνασίων : ἱπδίοδαἃ οἵ {18, 
ὙΠΟ 185 ἀπβαϊῖα Ὁ] 6. ΠΟΓο, Τῖορ. 1. 1]. 

5. 27 ρῖνοβ ἀδηφαγίας. Τὴ γυμνάσια, 

ρίμνης 
ἴῃ ἔδοί, σοηβειπἰρα οπρ οὗ {πὸ οἤϊοῦ 

ΤΏΘ8Π5 Οὗ Δοαυτίηρ {Π6 ὙΘΓῪ ΘΠαυτ- 

806 {πδ΄ 885 750 ὈΘΘη ΤηΘη ]ΟΠ6α ἃ8 

ῬοΙηρ᾽ οββϑηἑα]. Ἡρυνσάθη βυρροβίβ 

συμποσίων. ΤῈ6 ἀρτθοιηθηῦ οἵ {πὸ 
τοδαϊηρ γυμνασίων ΜΪΪῃ {Π6 ἰσποίβ οὗ 
{Π6 ἄδικος λόγος, 1064, 15 πο ἀτριπηθηΐ 
ἴῃ 18 ΤἌΥΟΥΙ, ἴῸΓ {Π6 016 Ῥαββαρθ 18 
ΟΡΡοΒΘϑαᾶ ἴο {Π6 τϑδοῃίηρ οὗ 1Π6 ἄδικος 
λόγος, ΠΟ ὈΘΙΟΠΡΒ ἴο {Π6 του]βρα 
ΡΪδν. -- ἀνοήτων : {Π6 ΘΟΧΡΙΔηδίϊοη οἵ 
16 ὅ0}0]., τῶν ἀφροδισίων, 566 18. ἊΠ- 
ΠΟΟρββᾶῦυ. ἴη 1,08. 8. 4, οἰϊορα Ὄγ 
ΚΟΟΚ, ἀνοητότερον 18 ΘΙΏΡΙΟΥ 64 ΘΌΡΠο- 

ΤῊ 5.104 }}ν ἴῃ {Π18 Β6η86; Ὀαῦ ἴῃ ΟἿΓ 
Ραββᾶρ ἀνοήτων 8668 ΓΑΙΠΘΙ ἴο ὈΘ 
70 65 ἴθ σΘ πο ΓΑ]. 

419. πράττων : ΠΟΙ]. ὈΘοδιιΒ6 ἰΐ το- 
ἔφυβ Ῥδοὸκ ἴο 580}]. οἵ νομίζει. 8360 
α. 138, ν. 8. ΤῊ νοσγὰ πόσο ἀθποΐθε 

οΓδιοσΙοΑ] δου νιν Ὀϑίοτο {π6 ΘουΓίβ, 

1π6 βοπαΐθ, ἃπα {ΠπῸ ῬΟΡΌΪΔΙ ἈΒΒΘΙθΪν. 

Ὥριη. 72ὴ2ὲ Οοτ. 80, ἀνωμολόγημαι τὰ 

ἄριστα πράττειν τῇ πόλει τῷ νικᾶν 
ὅτ᾽ ἐβουλεύεσθε λέγων καὶ γράφων. 

420. ἕνεκεν : α8 77 α8 τΤεσαγεὶ5. 
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καὶ φειδωλοῦ καὶ τρυσιβίου γαστρὸς καὶ θυμβρεπι- 
δείπνου, 

. “ - σ ΄ 9 ΄ ΄ " 
ἀμέλει, θαρρῶν εἰνεκα, τούτων ἐπιχαλκεύειν παρέχοιμ 

ΕΝ 

αν. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἄλλο τι δῆτ᾽ οὐ νομιεῖς ἤδη θεὸν οὐδένα, πλὴν ἅπερ 

ἡμεῖς, 
Ν ’, Ν Ν Ἂς Ν ῪᾺ 

τὸ Χάος τουτὶ καὶ τὰς Νεφέλας καὶ τὴν Τλῶτταν, τρία 
’ 

ταυτι; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

425 οὐδ᾽ ἂν διαλεχθείην γ᾽ ἀτεχνῶς τοῖς ἄλλοις, οὐδ᾽ ἂν 
3 ἴω 

ΟαἼΤΟΑΡΤΟΩΝΨ " 

Ἃ ’,’ ξ 
οὐδ᾽ ἂν θύσαιμ᾽, οὐδ᾽ ἂν σπείσαιμ᾽, οὐδ᾽ ἐπιθείην 

421. θυμβρεπιδείπνου : αἴπῖης οη 86- 
ῬΟΤΉ, ΟΥ̓ παυΐπρ βαυογῃ 707 ἀ658ογί. ΤΠΘ 
θύμβρα νγᾶἃ5 ἃ Ῥαπροηΐ ΠΟΘΙ, ΟἿἿ δαυογῃ 

(Ξαξιγοΐα ᾿ογίοη 515). Τῦ σου] Τη8Κ6 ἃ 
ῬΟΟΥ ἀϊπποσ. Οὐ Δεῖ. 284, βλέπουσα 
θυμβροφάγον. 

422. ἀμέλει: {π6 5'πρ. ἄοθβ πού 
ΒΠονν, 85. 5016 τηϑἰηΐαίη, ὑπὰῦ ἴῃ 656 

[ὮΤΘΘ ὙΘ 8685 ὙὙΟΥΘ ΟΥΡΊΏΔ4}}1ν δἀατοββθα 

ἴο δοογαΐθβ ; ΤΟΥ 1 νγϑβ 6 ΟΥ̓ ΡΠ ΔΘ 
{πᾶῦ ΒΡΟΚΘ 7υβῦ Ῥοΐογθ, δηᾷα ποῦ [Π68 
016 ΟΠοσαβΒ. 5.111 [Π6 σου 8. Π]ΔῪ 
ῬῈ «ἀαἀτοββϑαᾶ ο ϑοογαίθβ ; δὖ ΔῊ στϑΐθ, 

6 5ρθᾶκβ ποχί. ---- ἐπιχαλκεύειν : ΤῸΓ 
{π6 1ηἴ. ἴο ΘΧΡΓΘ55 ῬΌΓΡΟΒΘΟ, 5806 ΑΜΈΤ, 

97; Η.961.---παρέχοιμ᾽ ἄν : ὁς. ἐμαυτόν. 
ΤῊ ΟΡ ]., ΠοΟΎΘΥΘΓ, 15 ἀΒΈΔΠ]Υ οτηϊ ρα 

ἴπ οα565 Π|π {Π18. 
423. ἄλλο τι: 5ς. ἔσται ἢ κτέ. ὅ66 ὁ 

784. ΤῊΪ5 6] Πρ 164] 56 οἵ ἄλλο τι Ῥ6- 

ΟΆΤΩΘ ἃ ΤΠ676 ᾿ΠΊΘΥΥ. ΓΟΥΤΆ]8, ὙΠ] Οἢ 15 

γΘΥΥ Θοιητηοη ἴῃ Ρ]δί., θαῦ ἴῃ ΑΥ. ΟΠΪΥ͂ 
Π6ΓΟ. -- θεὸν οὐδένα : οὐδένα 15 511]. 
ΟὈ]., ἀηᾷ θεόν ῬγΘά. ΟΡ]., οοπϑίαἰογ πῸ0 916 

α φοά. ἅπερ που]ᾶ Ὀδ τηᾶ8ο. 1 νομιεῖς 
θεὸν οὐδένα ταθαῃηΐ δείϊουε ἵπ πο φοά. 

λιβανωτόν. 

424, (ΠΟΘΙ ηρ' {πΠ6 Ῥγϑούϊοθ οὗ 88- 

Βοοϊδιηρ ΤΠΓ66 ροᾶβ, 566. οἡ 264. --- 

Χάος: Ποῖ οπιρίῃ 8ρας6 (τὸ κενόν οἵ 
Τ)οιηοου 85), ἴῃ Ῥουΐθοῦ Κοορίπρ νἹἢ 
{πΠ6 οὔμου αἰν]ηϊ165 οὗ {Π6 βορῃϊβίβ. 

ΤῸ 51:11} σΟΟΒ ἃ ῬΥΆΥΘΥ 5 οἴ ουθα ἴη 
ἘΠ. ΕῪρ. 892. 

420. οὐδ᾽ ἂν διαλεχθείην : “1676 
ῬΥΟν ΤΡ 115 Ἰοσαΐϊο οδῦ, πὸ 
αὐἀϊοφιῖο φυΐάθηπι αἀϊφπατί. Τ,γ5. 
8. 81, τούτῳ μὲν οὐδὲ διελέγετο, ἀλλ᾽ 
ἐμίσει πάντων ἀνθρώπων μάλιστα. 1586. 
1. 84, οἷς μὲν ζῶν οὐδὲ διελέγετο, ἅπα- 
σαν δοῦναι τὴν οὐσίαν. ΟΟΒΘΙ. --- οὐδ᾽ 
ἂν ἀπαντῶν: ἄν ΠΟΙᾺ 511}] ῬΘΙΟΠρΡΒ ἴο 
διαλεχθείην, γΥ}116 οὐδέ σῖνγοβ ΘΙΏΡΠ 8815 
ἴο ἀπαντῶν αἰδιϊηού ἔγοτη ὑπαῦ ΔἸτοδαν 
᾿πηρατίθα Ὅν {πΠ6 ἢγβὺ οὐδέ ἰο διαλε- 
χθείην. Οἱ οουγδθ οὐδέ 15 864 ᾿Ἰηδίοδα 
οἵ καί Ὀφοαιβο οὐ {πΠ6 φῬυθοθαϊηρ πορ. 

ΟἿ 118. Αφβοι. Ολο. ὅ04. ὅορΡῃ. «(ηΐ. 
522, οὔτοι ποθ᾽ οὑχθρὸς, οὐδ᾽ ὅταν θάνῃ, 

φίλος. --- ϑ τορβιθᾶθβ Τηθᾶη8 ““ἸΩ ΠΟ ἢ 
1655 σγουἹα 1 566 Κ {Π0ῚΡ βοοϊϑίνυ. 

426. ἐπιθείην : ΒΌΡΡΙΥ ἄν. ὅ'το} 
ΟΥ̓ 8508 Οἱ ἄν, ΟΥ̓ ΤΑΙΠΘΓ Ἰηϑίδῃμοθ8 οἵ 
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ΧΟΡΟΣ. 

’ὕ ε “Ὁ ν “ ΄“ ε 5 

λέγε νυν ἡμῖν, ὅ τι σοι δρῶμεν, θαρρῶν: ὡς οὐκ 
ἀτυχήσεις, 

ἡμᾶς τιμῶν καὶ θαυμάζων καὶ ζητῶν δεξιὸς εἶναι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ΓᾺ , δὲ ΄ ὅς Αι Ν , ΄ 
ω δέσποιναι, εομαι τοινυν υμῶὼν Ττουτι πανυ μικρον, 

΄-“" εὺ ’ὕ 

4380 τῶν Ἑλλήνων εἶναί με λέγειν ἑκατὸν σταδίοισιν ἄριστον. 

ΧΟΡΟΣ. 

5 ψυ ἂΨ ἴω ϑι δ “ ν ᾿ἢ ’ 5» 

ἀλλ᾽ ἔσται σοι τοῦτο παρ ἡμῶν" ὥστε τὸ λοιπὸν γΎὙ 
ἅτ Σὰ Χ 
ΑαἼΤΟ τουδὶ 

9 “ ὃ ̓ὔ , (λ ,ὕ “ λέ 
ἐν τῳ ὃημῳ γνωμας μεγάλας νικήσει σου πλέον 

οὐδείς. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

μὴ ᾿μοί γε λέγειν γνώμας μεγάλας: οὐ γὰρ τούτων 
ἐπιθυμῶ, 

3 3 δ Ὲ, 5 ΄“ ΄“ ἈΝ Ν ’, 

ἀλλ᾽ ὅσ᾽ ἐμαυτῷ στρεψοδικῆσαι καὶ τοὺς χρήστας 

ξαϊϊατο ἰο οοπίϊπιθ 1ὑ {ΤΟ ἃ Ῥγθοθῦ- 
ἴπρ ΟΙαιιβθ, ΓΘ ΤΆΤΘ ἴῃ ΑΤΥ. [Ι͂ῃ δ. 
1057 {Π6Γ6 15 ἃ σδίῃου 5 Υ 51 Πρ ΘΧΔΠῚ- 
Ῥὶθ. Τμαῖ ἴῃ απ. δ74 15 ἀουθία!. 
Ιῃ Ῥ]αΐῦ. ᾿ἰπβίδποθβ ΔΓ ΤΠΟΓ6 ΘΟΠΊΠΊΟΗ. 
ΟΥ̓ Ῥλαεάν. 2296; ᾿λαεά. 81 6. ἐπιτι- 

θέναι λιβανωτόν 15 ἃ Βα πα ]ϊηρ ΡΏΓΑΒ6. 
(Π απ. 888; Κα8ρ. 90. 

430. εἶναί με ἄριστον : ποί εἶναι 
ἄριστος ῬΓΟΡ. ὈΘοδιι56 δέομαι 15 ΘαΛΪΥ. 
ἴο δότε μοι; 8Π4α ΠΊΟΓΘΟΥΘΙ δ ἰπΐ. 
Βονθσηθα ὈΥ δεῖσθαι τδτι8}}ν Πὰ5 ἴΠῸ 
ΟὈ]. οὗ {Π18 σου, 0 η {ΠΟῸΓΘ 18 016, 

ἴογ 18. 81107., ὉΠ]6 585 1Ὁ 85 ἃ 810]. 6χ- 
Ῥτγοββοᾶ, Βαυΐ οὐ Ηαΐ. 1. κο. 29, (Πεισί- 
στρατοΞῚὴ ἐδέετο τοῦ δήμου φυλακῆς τινος 
πρὸς αὐτοῦ κυρῆσαι (ὙΠΘΤΟ {Π6 510]. 
οὗ κυρῆσαι 18 οοπορὶγοα ἃ8 ΠΟΙῚ.). --- 
σταδίοισιν : 6 ΠΙΘΆΒΌΓΟΒ Θ]ΟΦΌΘΠΟΘ 

διολισθεῖν. 

γῪ {π6 υσ]οηρ. (Κ᾽ αη. 91. ΑΕ ιροί. 
94, ὥσπερ ἀγαθοὶ δρομῆς | ἐκ δέκα ποδῶν 

ἥρει (Περικλέης) λέγων τοὺς ῥήτορας. 
Βοιηθ μαῦ Δπδϊορσοιιβ, Θαϊπί. χὶ. 3. 
1260, αυρᾶπο ΕἸανι 5 δ ουρίηϊι8 
ἰηξοτστορανῖῦ ἄρ αποᾶδιῃ 810 
Δ ὑἰβορ βίο, ααοῦ μ}1ἰὰ Ρ85- 
Βαπιη αἀροϊδιη δ 58οῦ. 

431. ἀλλά: υὐεἰϊ, γοὰ 584}} Πᾶνο 
(18, εἰς. 

432. πλέον: {Π6 δᾶν. τι οἵ πλέον 
ἷβ πού αἰβεϊηρι ΒηΆΌ]. ἔγοπιὶ μᾶλλον, 
Δα ἰ5 Τουπαᾶ ἴῃ ῬΓΟΒΘ ἃ85. Ὑ06}} ἃ8 

Ῥορίσυ. Κα. νυ. 49, 2, ὃ. 
433. λέγειν: ἀορομπᾶβ οἡ λέγετε, 

εἴπητε ἱπΡ]164, --- πο ααυοσαϊπῃ οὗ 

στγεαΐ πιδαβιιγε8 ΓὉΥ πιὸό. ὅθ οἡ 84. 

4234, ὅσα: ἴον {πὸ ἰηΐ,, κοὸ ΟΜΊ. 

98, 1, κ. 1. ΟΥ εερ. 1288. Ρ]δὶ, τοὶ, 
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ΧΟΡΟΣ. 

486 τεύξει τοίνυν ὧν ἱμείρεις: οὐ γὰρ μεγάλων ἐπιθυμεῖς. 
ἀλλὰ σεαυτὸν θαρρῶν παράδος τοῖς ἡμετέροις προ- 

πόλοισιν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

δράσω ταῦθ᾽ ὑμῖν πιστεύσας ἡ γὰρ ἀνάγκη με πιέζει 
Ν ς ἦ ν Ν μν ’, ν 

διὰ τοὺς ἵππους τοὺς κοππατίας καὶ τὸν γάμον, ὃς μ᾽ 

ΕΝ, 
ἐπέτριψεν. 

Ἂν ἐαῖς. -- .--»» 

νῦν οὖν ἀτεχνῶς. δ τι, βούλονται 
- 

440 ΤΟΙΤΝ τοὐμὸν σῶμ᾽ αὐτοῖσιν 

πὰρέχω, τύπτειν, ΞΕΡῸ, διψῆν, 

αὐχμεῖν, ῥιγών, ἀσκὸν δείρειν, 

εἴπερ τὰ χρέα διαφευξοῦμαι 

994 6, οἱ ἰατροὶ ἀπαγορεύουσι τοῖς ἀἄσθε- 
νοῦσι μὴ χρῆσθαι ἐλαίῳ, ἀλλ᾽ ἢ σμικρο- 

τάτῳ, ὅσον μόνον τὴν δυσχέρειαν κατα- 
σβέσαι.----στρεψοδικῆσαι : ς" 4υ. 1468, 
πικρὰν τάχ᾽ ὕψει στρεψοδικοπανουργίαν. 

496. προπόλοισι: ἐεηιρ[ε-Ξεγυαηίξ, 
Ῥγϊοβίβ, ἴπ86 ΟἸουαβ τϑραγαϊηρ {Π6η)- 
Β61νγ 65 85 ροαάρθβεβοβ. Οὐ “ίιὶι. 6170, 
τοῦ θεοῦ ὁ πρόπολος. 

439. ὅ τι βούλονται : 1ἴὑ γγου]α ἤᾶνο 
ΘΟ ΤΠΟΤΘ Ὠδίμγα] ἴο ᾿πβοσῦ ποιεῖν ἃ 8 
ῬΌΓΡΟΒΘ οὗ παρέχω; ἴπρη τύπτειν, εἰς., 
νου] θ6 ἴῃ ΔΡῥΡΟΒ. ψ 1 ποιεῖν. 

4411. ΟΡ5. {Π6 Ἰοοβθ οοϊῃτηϊηρ]]ηρ 
οὗ γ8η8. δηα πη. γυῦβ, σῶμα (ἰπ- 
ΡΠ164) Ῥοΐηρσ {π6 οὈ]. οὗ [{Π6 {{8158., 

θαΐ {Π6 50]. οὐὁἨ {Π6 1η{17., Τη ΟὝὙροῖ, 
ΠΟ ΤΊΟΓΘ 15 Ἰοῖ το {π6 ᾿ης6]]Π ρθη 6 
οὗ {ῃ6 ΠΟΑΓΙΟΙ ΟΥ̓ Τ ΔΑΘΥ [Πδη ἴῃ τηοα- 
ΘΓ Δηρτιδρο5 85 βίγα 6 η6 4 ΡΥ σ,Δ1η- 

ΠΊΔΙΔη5. ΕὌΓ 8 ΔηΔΙΟΡΌΙΒ ΘΧΔΙΏΡΙΘ, 

ςΓ Χεη. ἤφηι. 1ϊ. 1. 1 (ᾳυοίρα ἴῃ ποίθ 
ΟΠ 414), ΠΟΥο βρωτοῦ, ποτοῦ, εἰο., ΔΥΘ 

7οἸπρα ψ] ῥίγους, θάλπους, ἃ Πα πόνου, 

88 ΟΌ]. θη. δέίξευ ἐπιθυμίαν ((ἰ685176Ὶὴ, 

1658 Ὑ6 δίγδίῃ ἴΠ6 οοηβδίύ. Μδην ἰῃ- 

βύδῃοοβ οὗ 50-68116α Ζριργηδ, Δπα 8Π8- 
ΘΟ] ΠΟἢ 816 οὗ {118 ομυδοίθυ. 

442. αὐχμεῖν : ἀΥ̓ΥΠ655 Οὗ {Π6 ΠδΙγ 
Δα 5Κίη, γϑϑα] ηρ ἔτοτὴ πϑρ]θοῦ, γγὰ8 
τοραγαρα Ὀγ {Ππ6 ΟΥ̓ΘΟΚΒ 8ἃ8 ἃ πηδυῖς οἵ 
ὉΠΟΙ]ΘΘΏ]Ἶ 655, 650. δἰΐζου θαίῃ5 πᾶ 

ῬΘΟΟΠῚΘ ΘΟΙΏΙΠΟΙ ἴῃ {ΠΗ Οἰἐ168. --- ἀσκὸν 
δείρειν : ο αν ἱπίο α τὐϊπιε-8 ἴηι, ἀσκόν 
Ῥαπρ' ο0]. οἴθοιθα (ργϑᾶ. οβῇ].). Ἂὡκλ 
Μᾳ. 8510. ϑοῖοι, ΒῪρ. 88, ἤθελον γάρ 

κεν κρατήσας, πλοῦτον ἄφθονον λαβὼν! 
καὶ τυραννεύσας ᾿Αθηνῶν μοῦνον ἡμέραν 

μίαν ἀσκὸς ὕστερον δεδάρθαι κτέ. 
ΤἼΘ ἔοσ δείρειν (1πηδθδα οἵ {Π6 ΤΙΏΟΥΘ 
888] ΑΤί. δέρειν) ΟΟΟῸ͵Β 4150 Ἅυ. 966, 
πα Κέβρ. 1286. 

448. διαφευξοῦμαι : οαπῖν. ἴο μέλλω 
διαφευξεῖσθαι, 17) 1ΐ ἴ8. ἔγιια ἐμαΐ 7 8λαϊὶ 
(7 1 απὶ σοΐπῳ 10) ὁϑδοαρθ. ὙΥΈΏΘη {Π0 
Ῥγθβοηῦ Δββυτηθί0η οὗ ἃ Γαύασο ονθηῦ 
ΒΟΙΥΘΒ ἃΒ ἃ ΟΘΟΠ(. ἴο Δηοίπον ονρηΐ, 

{Π6 Ἰαϊίου (4Ρ04.) Ἰηδὺ Ῥγθοθᾶρ ἴῃ 

{ἴπη6 {Π6 ΤΟΥΊΠΘΥ (ΡΓού.). Τὴ {118 οᾶ88 
{π6 ἔαῦ. (θη μέλλειν ν᾿ ἢ [π6 1πῈ. 15 
ποῦ ΘΙΏΡ]ΟΥΘΑ) 15 864 ΤΑΌΠΟΥ [Π8η ἐπ 6 
8.07 ν., ἴῃ Π6 Ῥχού. Οὐδ 1086; Παη. 
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τοῖς τ᾽ ἀνθρώποις εἶναι δόξω 

θρασύς, εὔγλωττος, τολμηρός, ἴτης, 
βδελυρός, ψευδῶν συγκολλητής, 
εὑρησιεπής, περίτριμμα δικῶν, 
κύρβις, κρόταλον, κίναδος, τρύμη, 
μάσθλης, εἴρων, γλοιός, ἀλαζών, 

450 

ματτυολοιχός. 

18; Κεβρ. 1268; Αυ. 169. ὅορῃ. Ο. Τ. 
4, εἴπερ ἄρξεις τῆσδε γῆς, ξὺν ἀνδράσιν 
κάλλιον κρατεῖν. ἜὙἾΘα. πη Ῥ]αί. [η 
Ἰαΐθ ατθθκ {π6 50}7γ. 15 οὐΐθη τι8θᾶ. 
ἘῸΤ {πΠ6 ἔαΐ. ἴῃ ΟΥΙΠΑΤΥ ΘΟΠΑΙΠΟΠΒ, 
866 ΑΜΊ. 49, 1, κ. 8. 

445. ἵτης: αατγε-ουϊ͵ϊ. Νού 6]856- 
ὙὙΠΘΓΘ δρᾶ Ὅγ τσ. (ὶ ΡῬΙαῦ. ϑ'ψηιρ. 
208 4, (Ἔρως) ἀνδρεῖος ὧν καὶ ἴτης καὶ 
σύντονος, θηρευτὴς δεινός. 

440. συγκολλητής: α Μαῤτγϊίοαίογ οὗ 
ἰΐ68, ἴτοτη συγκολλᾶν, σι ἰοσεί]ον. 

447. εὑρησιεπής : 
ιὐογάψ. (. Ῥιῖπα. Οἱ. 9. 80, εἴην εὑρη- 

σιεπής (ἴῃ Β0η86 οὗ Μᾶεπί). ---- περίτριμ- 
μα δικῶν: α ργαοίίβοα ἔπαυε πὶ ἰαιυ- 
βιιϊ8. Τὴ Τρρι. 7)6 Οοτ. 127, Αβομῖποβ 

ΒοΚΚκ. 
Απεεί. ὅ9. 82, περίτριμμα πραγμάτων, 
οἷον τετριμμένον ἱκανῶς πράγμασιν. 

448. κύρβις: α εοεἶἰο. ΤΟ Ἰαννβ οὗ 
ΒΟΙΟΠ ΟΥΡΊΠΔΙΠΥ βίοοα ἴπ {πΠ6 Ῥυγίδ- 
πθάτη, ὙΥτ 6 Οἢ ἄξονες (Ἰᾶτρο [Δ] Ο 8 
ΒΟ ἰγημ6 ἃ Ὁ Δ αχὶδ). ΤΉΘ80 
ὙΟΥΟ οὗ μνοοῦ ; Ρυΐ αἰζοσννασαᾶ τῃῸ 

ἸᾶνγΒ ὝΘΓΘ γδηβίουυθα ἴο βίοπε ἑαῤἰ εἰς 
(τύρβεις5), ἃπΠα ΘΧΡοΞΒΘΩΑ ἴο νἱθν οἢ {πὸ 
ΔΟΙΌΡΟΙΐβ, ἀπ ἰαΐου ἴῃ {(Π6 Αρογᾶ. 
Τιαΐου τι οΥ5, ΠΟΎΘΥ ΘΙ, τη Κὸ Ομ Π]οί- 

ἴῃ βίδίθιηθηΐβ 8 ἴ0 {Π6 ΟΡ]͵]θοῖβ 4168- 
᾿σπαίθα ὈΥ {Ππ656 υγνοσβ. -- κρόταλον : 
α ται -ὅοχ. ΟΣ 2600. ἙἘπτε. Ογεϊ. 104, 
οἶδ᾽ ἄνδρα κρόταλον (Ὁ ν 556115). --- κίνα- 
δος: α ,0χ. (ΟΠ Αὐυ. 429. ὅορῃ. “47. 102, 

ἷἴβ ΟοΔ]Π]ρα περίτριμμα ἀγορᾶς. 

τσογαϊ-ἰπυσηΐίογ, . 

’ ’ὔ ς..Ά 5 ΄ὔ 

κέντρων, μιαρός, στρόφις, ἀργαλέος, 

τοὐπίτριπτον κίναδος (Οαγ556118). ΤΘΙη. 
(126 ον. 102 ἀπᾶ 242) «πᾶ Αθβομίῃ. 
(3. 167) 6411 βοὴ οἴπϑὺ ὈΥ {818 ΠΔΙΗΘ. 
--τρύμη: |1{.- α Λοίο, ΠΘΓΘ α 5ἰἴρρετῃ 
είίοιυ. 

449. μάσθλης : [1. ἰεαίλεγ, ὮΘΥΘ α 
ἰοαΐιον βίγαρ, α ρίϊανίε βηοαᾷ. Οὗ, Εφ. 
200. ϑομηθ {πϊηὶς 1Ὁ 18 πϑρᾶ ἴῃ {πΠ6 
56η86 οἵ α λαπφηιαη᾽8 ΤῸΡΕ, α ἠιαίίογ. ---- 
εἴρων : α αἰϊβϑοηιδίοεγ (ΠΘπο6 εἰρωνεία). 
- γλοιός : οἱΐγ, ΠΘΠΟΘ δἰθοῖς, α ἰγϊοζϑβίεγυ. 
- ἀλαζών: α ταΐη ρτγείεπαεογ. 

460. κέντρων : ΞΥΠΟΠΥΤΊΟΙΙΒ ὙὙΠῈ 
στιγματίας, οπ6 ὑγαπαοα 707 οτγΐηιθ, α 

7αϊἰδῖγα.. -τ-ο μιαρός : ροϊϊιίεαῖ, α δίαοζ- 
σιιατα.. --- στρόφις : απ εεἶ, οοππροίρα 
ἢ στρέφειν. ΟΥ̓ 102; Παη. Τ7, 
892 ; ίαί, 1184. --- ἀργαλέος : ἐγοιιδϊε- 
8Ο0Ίι6, α πιΐβαηοο, α οτα. 

451. ματτυολοιχός : ΑΤΠ. χίν. 6069 ο, 
ματτύην ὠνόμαζον πᾶν τὸ πολυτελὲς 
ἔδεσμα, εἴτε ἰχθὺς εἴη εἴτε ὄρνις εἴτε 
λάχανον εἴτε πεμμάτιον. (7, Ματί. ΧΙ. 

92. 2, ἰπίου αὐδαγαροαᾶρβ ηαΐ- 
ἔεα ῬΥΪπδ ΙΘΡῸ 5. [10 15 βαϊα {παῖ 

1Π6 ματτύη νγ»ὰβ,ιΟΥΡΊΠΔΙΥ ἃ ἀο]ϊοαῖο 
αἸ5} ἱηνοηίθα ὈΥῚ ἴπθ ΤῊ ΘΒΒΔ ΔΒ, 

ὙΠΟ τγὰβ ποῦ ΘΟΙΠ ΠΟ δὲ ΑΙΠΘῊΒ 

Ροΐίογτο {πὸ Μεδαοράοῃίδη οοπαῖιοβί, 1 

τἱρηΐ, ΠΟΥ ΟΣ, παν θΘΟη ὙὙ611} Κπον ἢ 

Ππότὸ θοΐοτο (18 {ἰπ|6. 5111] τνρ ΒῃουἹὰ 
οχροοῦ βοιηθίίηρ ποτ Ροϊηϊρα δὲ πὸ 
οἠμα οὗ {Π6 ᾿ἰδβὲ, ἀπαὰ ἴδ τᾶν ΡῸ {παῖ 
τ 6 τοδαϊηρ (ὙΠΟ ἢ 18. δὴ οιηθη βίο 
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΄-, .5 » ἘΝ τ ὧδ “ 

ταῦτ εἰ με καλοῦσ ἁπαντώντες, 

δρώντων ἀτεχνῶς ὅ 

κεἰ βούλονται, 

νὴ τὴν Δήμητρ᾽ ἔκ μου χορδὴν 455 

τι ἤζουσιν" ΧΡρῃ 

τοῖς φροντισταῖς παραθέντων. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἐλξ μὲν πάρεστι ᾿ τῷδέ δὲ τ τ -- 
οὐκ ἄτολμον, ἀλλ᾽ τρέμον. 

ταῦτα μαθὼν 

4600 ἐν βροτοῖσιν ἕξεις.. 

ΤΣ δ. δ ὡς 

παρ᾽ ἐμοῦ ναι οὐρανόμηκὲς 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

τί πείσομαι; 

ΧΟΡΟΣ. 

τὸν πάντα χρόνον μετ᾽ ἐμοῦ 
ζηλωτότατον βίον ἀνθρώπων διάξεις. 

οὗ 1Π6 πΊΘ Δ ΠΡ]655 ματιολοιχός) 18. ἴη- 
οοΥτθοῦ. ΚΟΟΚ βαρροβίβ καὶ βωμολόχος. 

Τη οἰτΠοῦ οα86 γ7Ὑθ ΤΔΥ ΤΌΠΟΥ α ἰϊοζ- 
5} 1{{|6. --- ΕῸΥ ἃ ῬΆΓΆ116] ἴο {Π15 ψΠ 016 
ῬάββαρΘ, 566 4υ. 450 1, 

462. ταῦτα: ψΠΘη Ῥ͵ΟΠΒ. Τοΐου [0 
τρογαἶβ ΟΥ̓ ΤΟ αἰγίδιιίο5 (5 50. οΥ 84].) 
{ΠΟῪ ΔΥῸ προιιΐ., 48 ἴῃ {Ππ6 σο]Θγαίθα 

Ποτη. γογβ8 (77. 11.179), ἀμφότερον, 

βασιλεύς τ᾽ ἀγαθός, κρατερός τ᾽ αἰχμητής, 

ΠΟΤ ἀμφότερα Τηϊρηῦ Παγνο ὈΘΘΉ τι56Ώ; 
ῬΡαΐ ἀμφότεροι νου] τηθᾶη ὕνο αἸΠΠἴογ- 
Θηΐ ῬΘΥΒΟΠΒ. --- καλοῦσι: {πύ., πο 88 
ἴῃ 4492. ---- ἁπαντῶντες : 1.6. οἱ ἀπαντῶν- 

τες (ἄ). 

465. ἔκ μου : 8ῃ Θχορρίϊοη το {Π6 
γαΪϊΘ {πα΄ {Π6 Θῃο 16 ΤΌΥΤη5. οὐ {6 
ἢγβί δΔῃη4 βΒθοοπα Ῥ6Γ5. ῬΡΥΌΠΒ. 816. ποῦ 
564 46 ῬΓΘΡΒ. 

μου. ϑορῇ. Ὁ. 7. δ57, ἔν μοι. Τη 14. 
ΟΠ Υα6Ρ. 1308, περί 

572, ἔκ σου 18. ὈΒΊΔΠ1Υ γοϑᾶ, ΤῊΪβ 
Ῥαββαρο, 480-466, 15. 1.82 ΔΠΔΡδοϑίϊς 
8. δΐθιῃη, ΒΥΓΟΠΡῚΥ ΤΘΒΘΙΩ Πρ ὑπαῦ ρΡατύ 
οὗ ἃ ραγαϑαδὶδ ΜΈΏΪΟΝ 18 6841164 {Π6 
μακρόν ΟΥ̓ πνῖγος (50 64116 4 Ὀδοδαβο ἴύ 
γγβ τϑοϊίθᾶ δὖ οὔθ Ὀγθαΐῃῆ ὈγΥ {π6 

ΟοΥυρἤδθαβ). Του 6] ἀπ ΒὕΘΠΘΙοΥ 
1Π1ὴΚ {πᾶῦ Δἴου 450 οΥΙΡΊ 411} σαπη6 

[π6 οὔφ, 806 {ξ,Φ, (ΒΟ. 18. πηβαϊαΌ]6 
ὙΠΘΓΘ 1Ὁ βί8 45), δπα {ῃηδύὺ Αὐΐου {πὸ 
οὔδ οαπηθ 470 Π, Βυΐῦ 566 Τηἰγοά. 8 47. 

459. παρ᾽ ἐμοῦ : οοῃϑί. ψ1Π ἕξεις. 
461, τί πείσομαι : τολαΐ τοἱῖϊ ὅδ πιν 

6 ρογίοηςο τυλιαΐ τοἱἱί δε αϊϊ ηι6 9 '"ΤᾺΪΒ 
ααοβίοη. ΒΘΟΙῚΒ [0 68}} [ὉΓ ἃ ΤΙΏΟΓΘ 
ἀοῆηϊίο βίδίθιηθηῦ πὴ Πα Ῥθθη 
τηδᾶρ; ῬῬαυύ {Π6 ᾿πητηραϊαίθ ΤΟΡΙΥ 18 
5011] φσΌΠΟΥΆΙ δηα νᾶρσθ. 1η 400 {. 
1ῃ6 ἀοίαι]β οὗ 8 αύαγα ΠΔΡΡΙΠ688 
8416 ρίνϑῃ. 
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γε δ μόρον τανε 
--- -- 

-.- Ψ ν: 

465 ἄρά γε τοῦτ᾽ ἄρ᾽ ΒΡ ποτ᾽ κει; 

ΧΟΡΟΣ. 
-- 

."- ΒΝ 
" δον ΟΝ 

ὥστε γε σοῦ πολλοὺς ἐπὶ ταῖσι θύραις ἀεὶ καθῆσθαι, 
470 Εν όμόρυς ἀνακοινοῦσθαί τε καὶ ἐς λόγον ἐλθεῖν 

πρἄγματα κἀντιγραφὰς πολλῶν ταλάντων, 

415, ἄξια σῇ φρενὶ συμβουλευσομένους μετὰ σοῦ. 
, ἀλλ᾽ ἐγχείρει τὸν πρεσβύτην ὅ τι περ μέλλεις προδι- 

δάσκειν, 
Ν “ “ “- 

καὶ διακίνει τὸν νοῦν αὐτοῦ καὶ τῆς γνώμης ἀποπειρώ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

465. ἄρα... ἄρα : {μϊ8. σοὶ Πδ- 
ἰἴοη οὗὨ ᾿πέίθυυ. ἄρα Υἱ1ἢ 1]]αἰῖνα ἄρα ἴη 
1ῃ6 ΒΔ ΠῚ6 ΟἸδιβ6 ΒΘΘΙὴΒ ποῦ ἴο ΟΟΘΟῸΓ 

οἰβθνμοσο ἰπ Αἰ. Τῇ οὈ͵]θοίίοη ἴὸ 
ἴὉ 15. ῬατοΙν βυν Ἰβύϊο, ἃ85 Ὁ 15 ἸορΊοα ΠΥ 
οοττθοί. 

467. σοῦ: οοπϑδῦ. τ] θύραις. ἘῸΓΣ 
{Π6 Ροβίτοπ, οὐ ΡΙαῦ. ΤῬλαεά. 117 ἃ» 

οὐδὲν ἄλλο (χρὴ) ἢ πιόντα περιιέναι ἕως 
ἄν σου βάρος ἐν τοῖς σκέλεσι 
γένητα. ῬῬΕΙΒΔΡΒ ψ͵ὸ 5ποι]α τρδᾶ 
γέ σου. 

408. καθῆσθαι: ψΠ6η {Π6 ἰηΐ. 15 
864 δἴΐου ὥστε, [ὰῖυγς ονοπίβ ΔΙῸ 
ΘΧΡΓΙΟΒΒΘα ΓΚ Τηθδη8 οὗ {Π6 Ῥ͵ΓΟΒ. ΟΥ 
80. Τῃο οοπίοχῦ τητβῦ ἰνγαν 8 ἀθοϊάθ 

8ἃ5 ἴο {Π6 {ἰπὴη6 τηθδηΐ. 
470. ἀνακοινοῦσθαι: εΓ Χοη. ἤεηι. 

ἢ]. 6. 8, ὅταν τι ἀνακοινῶνταί σοι, ὁρῶ 
σε καλῶς συμβουλεύοντα. 

412. πράγματα : 8μ|ι5. ΟἿ Γέεερ. 
1420, δικῶν γὰρ οὐ δέομ᾽ οὐδὲ πραγμάτων. 
- ἀντιγραφάς : ἱπαϊοίπιεπί5 (οἵ {16 
ῬΙαἰηε}, ἀπ ρίεαϑ (οἵ {πὸ ἀοἔοπαδῃι). 

Γ.»} ἄγε δή, κάτειπέ μοι σὺ τὸν σαυτοῦ τρόπον, 
ι 

Ηδτρ., ἀντιγραφὴ ἐν ταῖς δίκαις ταῖς 
δημοσίαις (καὶ ταῖς ἰδίαις, ΘοΠΟΙΊΔΠΠ) 
τὰ τῶν δικαζομένων γράμματα, ἃ ἐδίδοσαν 
περὶ τοῦ πράγματος. καὶ λέγεται ὁμοίως 

τά τε τοῦ διώκοντος καὶ τὰ τοῦ φεύγοντος 

ἀντιγραφή. 'ΤἼΘ 8008. ἀθρθπᾶ οἱ ἀνα- 

κοινοῦσθαι. 

473. ταλάντων: ἀδορΡοπα 8. οἢ. πράγ- 
ματα κἂντιγραφάς, ποῦ οἢ ἄξια. (ἷβ 
708. --- ἄξια σῇ φρενί : 8μεῖ αβ8 επί 
γον ἵηπίεϊϊεει. ΟἹ Αεἰι. 8, ἄξιον γὰρ 
Ἑλλάδι. ἶ 

4716. ἀλλά: 566 Τηϊτοᾶ. ὃ 44, ἀηὰ 
οα 99. --- προδιδάσκειν : {π6 αἰ οτοηΐ 
ΤΟΙ οη8 οὗ πρό ἴο {πΠ6 γϑῦρὰ]ὶ ἴἄθὰ 
Β566ΠῚ ἰὼ σῖνθ {818 οοιῃροῦπα βουθγαὶ 

αἰ οσθηῦ βρη Ποδ ΟΠ, ---- εαοῖ ὃν ἐα- 
απιρίε (ἰ.6. δῃ 8]οιοίησ), αὐναποα ὁπὲ 
πη ἰοατγπίηφ, ἱπβίγιοί δεζογεδϊιαπα, ἀπά 

(48 Π6γ6) ψίυε ργεϊπεπατῃ ἱπδιγιιοίίον. 

Βοιηρίϊπηθβ {Π6 ῬΥΘΡ. ΒθῸ πὴ ἴὸ δα 

ποίπῖηρ ἴο {πὸ πιθϑηΐη σ᾽ οὗ {ΠῸ βίη ]6 
γοῦρ. ὅθε Ηρϊπάονί οὐ Ῥ]αι. ὕὐονα. 

489 ἃ. 
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ν 95 5. Ἀν φὴς ν 5 Νὴ Ἂς 
υνν αὐυτον εἰδὼς Οστις εστι μηχανας 

480 ἤδη ᾽πὶ τούτοις πρὸς σὲ καινὰς προσφέρω. 
( 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

’ὔ ’ “ ἴω. ὮΝ “Ὁ ἴων τί δέ; τειχομαχεῖν μοι διανοεῖ, πρὸς τῶν θεῶν; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

οὔκ, ἀλλὰ βραχέα σου πυθέσθαι βούλομαι. 

᾽ 
ὯΣ 
υ ἢ μνημονικὸς ε 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ὃ ’ ’ Ν Ν ’ 

υο τρόπω, νὴ τὸν Δία" 
“ἡ ’ Ἂν» ὧΣ ’ Ι ’ ’ὔ Ψ ἣν μέν γ᾽ ὀφείληταί τί μοι, μνήμων πάνυ" 

485 ἐὰν δ᾽ ὀφείλω, σχέτλιος, ἐπιλήσμων πάνυ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

»» “κι ᾽ὔ ᾽ὔ 5 ἰοὺ ’ὔ ἔνεστι δῆτά σοι λέγειν ἐν τῇ φύσει; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

΄, Χ 3 » Ξ - »»» 
λέγειν μεν οὐκ ενέεστ, αποστέρειν ὃ ενι.- 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

κ᾿ ᾿ ΄ ΄ὕ πῶς οὖν δυνήσει μανθάνειν ; 

479. μηχανάς: οἱ γέεδρ. 149, 866; 
1 λεϑηι. 1192, ἄλλην τινὰ [ τούτῳ πρέ- 
πουσαν μηχανὴν προσοιστέον. ὥϑοογαῖίοβ 

ἸΏΘΔΠ8, ΟὗἨ ΘΟἸΪΓΒΘ, ΠΟῪ αὐΐίβ δηᾶ ἅο- 

γ]665 ΤΌΤ 1 ΓΟ. ; θαύ ΒίΓορβίδᾶθβ 
πη ἀουβίδη 5. ἨΪΠ ἃ8 ΤΠ ΔΉΪηρΡ᾽ ΘΠΡΊΠΘ685 
οὔναῦ. Οὐ Αν, 808; Ἐπω’. Τρῖ. 7, 
111 ἔ., τολμητέον νὼ ξεστὸν ἐκ ναοῦ 
λαβεῖν [ ἄγαλμα πάσας προσφέροντε 
μηχανάς. Ἰλῖ. Β6η56, ΤΟ. 11. 58. 1, 
μηχανὰς τῇ Ποτιδαίᾳ προσέφερον. 

4841. Οὗ ῬΙαυν, Μ|ιΙ|,. ἴον. (Δ. 3. 
14 ΕἾ, 851: αὐἱᾶὰ ἔδοϊυπάπτηβί 
ΠῚ ]1ΘΥΪ Τη8]6 δἰᾳπ τπηδ]1 1086, 

[1ΌῚ οἱ ἱππηοῦῦϑ}}8 ᾿πϑιηοΥίαβὺ 
ΤΠ ΘΙ 586 οὖ Ββρϑῃρίνοτπδ: | 
δίῃ Ὀθ6η6 αὐυἱϊᾶ δυύ ἐϊάοΘΙΣ ΤΟΥ 

αοϊαπ πη ἀππιδῦ, Θαράρθηη ουθηϊοί 
[οΟὈ] γ᾿ ο 586 οχύΐθιῳῃ 0} ]Ὸ αἱ 
ΕΙατῦ, Τὴ ΘΙ 886 πραπϑϑπηῦ. 

486 {. ΤΙη τονἰβίηρ {πΠ6 Ρ]ὰν ἐπ 
Ῥοθὺ βθ9π8 ἴὁὼ πᾶν δρυϊαᾶροα {15 
ΒΟΘΠΡ, 80 ἰπαῦ {6586 ὕγγο ὙθΥβ68 81Ὸ 

ΑἸτηοβδύ ᾿ἰβοϊαίθαᾷ. 66 Τηϊγτοά. 8 44. 
ΤῊΘ νυ Ἱ 01Ο]5 1 18. ὙΘΙῪ ῬΟΟΥ. --- ΟὙΘΘΠ 
ῬΙδΔο65 488 Ῥοΐογο 480, ψ Ὲ 0 σοί] 
᾿ΠΩΡΓΌΥΘΒ {Π6 ῬᾶΒΒΕΑρΌ. --- ἀποστερεῖν: 
ΒΟΙῺΘ 8686 ἴῃ {15 ἃ Ῥᾷη ΟΠ ἐρεῖν. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἀμέλει, καλῶς. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἄγε νυν ὅπως, ὅταν τι προβάλλω σοι σοφὸν 
490 περὶ τών μετεώρων, εὐθέως ὑφαρπάσει. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Ἂ ὃ ’ δὸ ᾿ ’ ’ 

τί δαΐ; κυνηδὸν τὴν σοφίαν σιτήσομαι; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

Ν» 3 Ν ε ἈΝ Ν ’ὔ’ 

ἄνθρωπος ἀμαθὴς οὑτοσὶ καὶ βάρβαρος. 
δέδοικά σ᾽, ὦ πρεσβῦτα, μὴ πληγῶν δέει. 
5 ἴδ ,ὕ ὃ “ » ΄- Ὡ 

φέρ᾽ ιδω, τί ὃρᾷς, ἣν τίς σε τύπτῃ; 

489. προβάλλω: ργοροθο. ΟἿ 51. 
ΨΟΙΥ ΟΟΙΏΠΊΟΩ ἴῃ Ρ]αΐ., ἃ5 ἤερ. ΥἹ]. 
8306 ἃ, τὰ μὲν λογισμῶν τε καὶ γεωμε- 
τριῶν καὶ πάσης τῆς προπαιδείας, ἣν 

τῆς διαλεκτικῆς δεῖ προπαιδευθῆναι, 

παισὶν οὖσι χρὴ προβάλλειν. ϑίτορ- 
58 465 [8 Κ68 1π6 ψοσγᾷ [1{., οαδέ δεζοτο, 
ἃ8 ἴῃ {Π6 ΤΆΤΉ]ΠΔΥ κυσὶ προβάλλειν. 
ΘΙ] ΑΥγ, Π6 868 ὑφαρπάσει (490) ἴῃ 
{Π6 Β6η86 οὗ 8πὰαρ τρ, ἤθῃοΘ κυνηδόν 

(491). ( Αελι. 1160. 
490. μετεώρων : 566 Τηϊτοά. ὃ 39. 
491. τί δαί: [Π6 Ῥαγίϊο]θ δαί 4065 

ποῦ ΟσοῸ ἴῃ ἱγσαροᾶν, μας ἴῃ {π6 ᾿δῃ- 
σαᾶρσο οἵ σοιημπηοπ [ἰ6 ἰδ γγὰ8 ΥΟΙῪ 
ΘΟΙΠΠΟη. Τύ 15 Αἰνγανβ δοοοιηρδηϊθα 
ὉΥ τί ΟΥ πῶς. τί δαί, ΑἸνγᾶγβ δ΄ {Π6 

Ῥορίπηϊηρ οὗ νηδαῦ ὉΠ6 58 Ύ8, ἀθποίοβ 
γοχΧαίίοη, ΒΌΓΡΥΪΒΟ, ΟΥ ΒΟΙΠ6. ΟἾΠΟΓ 

βίσοῃρ Γθο] ησ, σα βοα ὈῪ υΠδῦ Π88 750 
οοουχτοᾶ. ΟἹ 1206. ϑοπιηροίϊπηθβ τί 
δέ 15. πἰδοα ἴῃ ΠΘΑΥΙΥ ΟΥ ααϊΐο [Π6 58 Π1Ὸ 
ψὰγ. (ΟΠ 481. --- κυνηδὸν σιτήσο- 
μαι: Ῥοβίάοῃ. (ἴπ ΑἸ. ἱν. 162 7), ὁ 
καλούμενος φίλος (οὗ [πη Ῥαγιΐδη Κρ) 
χαμαὶ ὑποκαθήμενος ἐφ᾽ ὑψηλῆς κλίνης 

κατακειμένῳ τῷ βασιλεῖ τὸ παρα- 
βληθὲἕν ὑπ᾽ αὐτοῦ κυνιστὶ σιτεῖται. 

492. ἄνθρωπος ἀμαθής: πού ἅνθρω- 
πος, Β1ῖΠ66 ἴΠ686 νυ ογαβ ἔογτῃ {Π6 ργϑά. 

493. δέδοικά σε: {Π18 Κὶπᾶ οἵ ῥτο- 
16} 518 --- 860. ΤῸΓ ὑπέρ τὶ {Π6 ρθη. 
ΟΥ περί πὶ {Π6 αδίύ. ---ἰβ ποῦ ὙΘΥΥ 
οοιμσοη. ὙΠ {Π18 οοηβῦ. γγ6 τητιϑῦ 
πού οοπῃξοιπα ἐπαΐ ἴῃ ΒΟ ἢ {πὸ δα. 
8 ὑπ6 Ἰορίοδὶ οὐ]. οἵ {Π6 ᾿ϑδᾶϊηρ 
γΟΙΌ, 845 Εν. ἤεα. 282 ἴ., δέδοικά σε 
ενν [μή μοί τι δράσῃς παῖδ᾽ ἀνήκεστον 
κακόν. Χρη. Πεϊϊ. τὶ. 4. 82, ἰσχυρῶς 
ἔδεισαν οἱ Ἕλληνες αὐτὸν ( Ἰάσονα), μὴ 

τύραννος γένοιτο. Τῇ 6 ὉΟΙΊΡΑΓΟ {Π6 
Ιαβύ βοηΐ. ἢ 144 ἔν, 10 ν 111} 6. βθθὴ 

{παῦ {πΠ6 δοο. αὐτόν 185 ΔΠΑΙΟΡΟΙΒ ἴο 

Χαιρεφῶντα, ποὺ ψύλλαν. ΤῊΘ πἀϑι8] 

οομβί. ἴῃ 8565 {Κ 16 Οὴ6 ὈΘΙοΟΓΘ 18 

15 Β6θὴ ἴῃ Ρ]δί. γοί. 522 Ὁ, δείσας περὶ 

τῷ γένει ἡμῶν μὴ ἀπόλοιτο πᾶν. δῖ 
 ὅόρι. Ῥλὶϊ. 4998 1. --- δέει : ἱπάϊο,, 
Ῥϑοδιβο ὑπ δαγ στο] αίθβ ἴὸ ἃ ργεβεηί 
βίαϊο οὐ ἔαοῖ. ΟΜΈ. 46, ν. ὅ. 

494. τύπτομαι: 7 σεί α δεαϊίης, ΓΆΪΠΘΥ 
1Πδη 7] ἑαζε ἰλε δεαϊίηφ. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

τύπτομαι, 
» 3 ὧΨ Ν 3 , - ’ὔ 

496 ἔπειτ ἐπισχὼν ὀλίγον ἐπιμαρτύρομαι, 

εἶτ᾽ αὖθις ἀκαρῆ διαλιπὼν δικάζομαι. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἴθι νυν, κατάθου θοἰμάτιον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

5 ’ ’ 

ἠδίκηκά Το 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

3, 5 Ν Ν 5 ,ὔ ’ὔ 

οὔκ, ἀλλὰ γυμνοὺς εἰσιέναι νομίζεται. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἀλλ᾽ οὐχὶ φωράσων ἔγωγ᾽ εἰσέρχομαι. 

495. ἐπιμαρτύρομαι: κΚ Δ ηὺ65- 
ΤΟΥ, οαἰΐ ἰο υυϊξτι655 (86. τοὺς παρόνταΞ). 
ΟΠ 1222. Ἠρποθδ ὀλίγον (ΡΓΟΡ. ποαί.) 
ἀοποίοβ ἃ στογῃ ΒΠοσῦ ΒΡ866 οὗἉ {ἰπ|6. 

496. ἀκαρῆ : χρόνον 15. Ὀ5Έ4Π1Υ 5Ὲ}- 
ΡΙΠ6α, Ὀὰὺ ᾿ Κτὶ ϑδϑρυ. 43, 8, 2, 1ὖ 15 
τηδ ηἰαῖη6 4 ῃηδὺ ΤΠΘΓΘ ΠΘΥΘΙ 15 8 6]- 
110515 οὗ {ῃ15. σψοσ. Τί 18 οϑυΐδίην 
ἰσὰθ {πα΄ {Π6 προαί. 15 ἴγρϑαᾳ. τηϊβία Κ ἢ 
ἴοΥ [Π6 τη8806., ἃ5 ἴῃ ἀφ᾽ οὗ, νυ νν ΠΙΟ ἢ 

ΟΟΙΏΡΑΙΟ εἰς ὅ. Τύ 15 ῬΟΒΒΙΌΙ6 {παύ 

ΟΥ̓́ΘΗ ἴῃ ἀκαρῆ 6 ἢᾶγα ἃ προαΐ. }Ὁ)].; 

ἴον {Π6 γγουτὶ 15 ΒΟ ΘΟ. Πη65 τι864 Ὡαγν. 
ὙΠ Ποὰῦ ΔΗΩΥ͂ ΥΘίρθυθηοθ [0 {{Ππ|6, ἃ8 
Κεβρ. δ41, Τ01. ὙΥΠῈ χρόνος, ἰῦ 18 
ἘΒΈΔΠΥ ΘΙΏΡΙοΟΥΘα ἃ85 ἃ πααυΐ. βΒυθδύ., 

ἀκαρὲς χρόνου. (ἿἿ ᾿ίιιί. 244, ἐν ἀκαρεῖ 
χρόνου (ὙΠΟΤΟ ΚΟΟΚ, πον νου, τοδαᾶβ 
χρόνῳ ν1{} τη 6 Μ85. θαΐύ ἀραϊηϑύ 15. Μ.). 

497. ΤἼΏΘ ΤΟ πα πο088 οὐ δ γορβίθβ 
ἴον Πραΐομ, 845. 7πδύ αΙΒο]οβρα, 50 

ῬΙΘα565 ϑϑοογαΐθβ (παῦ ἢ6 δὖ ὁποθ τὸ- 

Β01γ65 ἴο σϑοοῖγ Πΐτη ἃ8 ἃ ῬᾺΡ1. 17ΤῸ 
{Π6 ΘΟΥΘΙΊΟΠΪ65 οὗ ἰηϊἸαὐοη ὈΘΙΟΠΡΒ 

“- 

186 Ἰαγίηρ' ΟἹ οὗἉ {πΠ6 ΟἹοδᾷ ; θαύ δίσορ- 
βΙδθ5 {1015 {Π15 15 ἃ ῬΥΘΡΔΥ 0. ΤῸΓ 
ἃ Πορρίηρ, ΠΟ ὯΘ6 ΠΟΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΘΒ 

νγὰ8 τηραηῦ αὖ 405. ΤΠ6 ρδυτηθηῦ 18 
ΠΘΥΘῚ τούασηθα. ((ὐ 880 Βὲ,, 1498. 

498. γυμνούς: ἴῃ {Π6 χιτών ὙΠ]. Π- 
ουὖ {Π6 ἱμάτιον. ΑἾδΒο ἴῃ {π6 οθζϑιηο- 
ηἶθ5 ἀθβου θα ἴῃ Τθτη. 7)6 ον. 289 ΤΕ, 
10 15 πη} ]164 {παὺ {π6 οΟἸούΠ 65 οἵ {ῃο868 
ἘΠΑΘΥυροΐηρ ᾿ηἰ {1010 ἢ. ΟΥΘ ἰδ θη ΟΠ. 

566 οἡ 2684. 
499. φωράσων : ἰο 86ατγοΐ, 707 5ἰοίθη 

φοοαϊβ. ΜΝ Θη δὴν ὁΠ6 βιιβρροοίρα {Π80 

ῬΤΟΡΟΥΥ βίο! θη ἔγοτη ὨΪϊπ νγὰβ ἴῃ ἃ 
Ῥγῦοαϊα Ποῖιβθ, Π6 τηϑᾶθ ἃ Βθᾶγοῃ 
(φωρᾶν) ἴοΥ 1 ΒΙπη561, θπῦ νγὰβ8 σο- 
ααϊγρα ἴο ΘΔ ἃ5 {Π{{|6 οἹοί ΐηρ ἃ 5 
ῬΟΒΒΙΌΙΟ, 50 {παὖῦ 6 τηἱρῃηῦ ποῦ ΟΔΥΤΥ 

ἢ Πΐτὰ ν δὺ Π6 ΟἹ ἰτηθα νγἃ8 βίο] θῃ, 

Δ ηα φτγοίθπα ἴο πα Ὁ ἴῃ {Π6 Ποιβθο. 

ῬΙαί. Ζεσο. χὶϊ. 964 ἃ, φωρᾶν ἂν ἐθέλῃ τίς 
τι, γυμνὸς ἢ χιτωνίσκον ἔχων ἄζωστος, 

προομόσας τοὺς νομίμους θεοὺς ἢ μὴν 

ἐλπίζεϊν εὑρήσειν, οὕτω φωρᾶν. 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

500 κατάθου. τί ληρεῖς; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

“τὺ , ’, , 
Εὐτε δή νυν μοι τοδί: 

ἣν ἐπιμελὴς ὦ καὶ προθύμως μανθάνω, 
τῷ τῶν μαθητῶν ἐμφερὴς γενήσομαι; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

οὐδὲν διοίσεις Χαιρεφώντος τὴν φύσιν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

οἴμοι κακοδαίμων, ἡμιθνὴς γενήσομαι. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

5065 οὐ μὴ λαλήσεις, ἀλλ᾽ ἀκολουθήσεις ἐμοὶ 
τ ͵7 Ν » 

ἀνύσας τι δευρὶ θᾶττον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

3 ν ἌΓ Ἃ 
ες ΤΙ χέειρε νυν 

ὃ ,ὕ “"Ἅ ’ ε ΄7 Ὁ ππ. ὄς μοι μελιτοῦτταν πρότερον: ὡς δέδοικ᾽ ἐγὼ 
» ’ ν 3 ’, 

εἴσω καταβαίνων ὠσπερ εἰς Τροφωνίου. 

508. φύσιν: ϑ'οογαίθβ πη 688 ἰηίο]- 
Ἰθοΐαδ] ΟΥ ΒΡ᾿γ πιὰ] παΐατο, αὖ ΒίτορΡ- 
β'δθβ Ἀπαθυβία πα 8 ΡΠ 5104] παίΓΘ ΟΥ̓ 

ΔΡΡΘΆΓΔ ΠΟΘ. 
δ04. ἡμιθνής : οὐ δἀοοοιπὺ οὗ ἢ18 

ῬΑΙΙΟΣ ἀπ Ἰθαηποθβ. ΟἿ Δϑβομίη. 9. 
159, (Δημοσθένης) παριὼν ἡμιθνὴς ἐπὶ 

τὸ βῆμα εἰρηνοφύλακα ὑμᾶς αὑτὸν ἐκέ- 
λευε χειροτονεῖν. 

505. οὐ μή: 866 οη 2906. ΟΡ 5. ἐπαΐ 
{Π6 βθοοπα οομηπηδπάᾷ, ἰηἰσοαπορα Ὀν 

ἀλλά, 18 4150 ΘΧΡΓΙΘΟΕΒΘΑ ὈῪ {πὸ ἔαί. 
᾿παϊο. ΤῊϊβΒ 18 π8ὰ8], θαὺ {Ππ6 ἰτῃγ. 
ΙΏΔΥ 8180 Ὀ6 υ8ρ4, 88 ἰῃ 2900. (κ 

απ. 202, 46., δῶ. 

δ08. εἰς Τροφωνίου : ἴῸΓ {πὸ 6]]}Ρ- 
515, 806 Η. 730 ἃ. ὍΤΠπθ Ὁπαουρτουὺπᾶ 
ΟΥ̓ΔΟΪΟ οὗ Τ͵ΟΡΠΟΙΪ5 (οΥἹρΊῖΠ}}ν Ἰάθη- 
{10 4] νυ Ζεὺς χθόνιος), Πρ ΤΟ θα 
ἴῃ Βοροίϊα, νγὰ8 υϑῦὺ ΘΙ ρταϊθα ουθη 

ἴῃ {πΠ6 {τηὸ οἵ Οτοοβιβ (Ηα(. 1. 46. 12). 
Αἴΐου 1πΠ6 Ῥουβίδη γᾶγβ, {Π6. ΟΧΟΘΒΒΟΒ 

ΡΓδοιβοα ἴῃ οομποχίοη Ὑ]} Ὁ Ῥ6- 

ΟΔΠῚ6. 80 βου οι {παῦ Οτας 8 ΘΟΠῚ- 
ῬΟΒΘΑ ἃ βΡθοΐδὶ ΡῬ]ΙᾺΥ ἃραϊηβὺ {Π 61. 

Ῥαυβαηΐαβ, γη0 σοΟηΒα θα {Π6 ΟΥ̓ 

'ἴῃ ῬΟΙΒΟΙ, σῖνοβ (ἰχ.. 39. 2-14) ἃβ ἃ 

τϊππΐο ἀοβοσρίίοι οὗ {Π6 ΘΟΥΟΠΟΠἾΘ8 

αὐἰτοπαϊηρ ἃ οοπδυϊίαϊίοη. ΑΓ ἃ 

ῬΓΟΡγαΐοσυ Ρυσ ἤοδίίοι, νυ] ἢ Ἰαβιθα 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

’ ᾿ς ’,’ » Ν ᾿ ’ὔ χώρει' τί κυπτάζεις ἔχων περὶ τὴν θύραν; 

ΧΟΡΟΣ. 

510 ἀλλ᾽ ἴθι χαίρων τῆς ἀνδρείας 
ὲ εἵνεκα ταύτης. 

7) ᾿ 

γ΄ ̓ 5 , ΄ 3 ΄ Ψ , 
Ν ᾿ ευτυχια γένοιτο τἀνθρώπῳ, ΟΤι προήκων 

ἐς βαθὺ τῆς ἡλικίας 
’, Ἁ , ε “ ’, ’, 5165 νεωτέροις τὴν φύσιν αὑτοῦ πράγμασιν χρωτίζεται 

Ν. ΄ 3 Ὺ“ καὶ σοφίαν ἐπασκεῖ. 

ΒΘΥΘΓΙΔ] ἄδΥ5, Πα σοῃβὶβίθα οὗ γϑυΐοτιβ 
ΒΔΟΥΙΗΟΘΒ. 8 Πα ΔΌΪα]ΟΉ8, ὕΠ6 γούδυυ 
ἀγαηκ οὗ 1η6 ξουηΐαϊηβ οὐ ἤογφοί ιί- 
πθ88 8 οὗ “οηιονυ, αι, ἀγθββϑᾶ ἴῃ 
ὙΠ6 ΠΪΠ6 ἢ ὉΠΑογο] οί 65 (1μπο. 0). 
ΜἝοτί. 8. 2), ἴοοῖκ ἴῃ μῖβ παπᾶ ἃ. λοπθ)- 
οαζο (μελιτοῦττα, 507) νυ] τ ΒΟ ἢ ἴο 

ἌΡΡΘΑΒ6 βούρϑηΐβ δη4 οἴμποῦ Ὀθαβίβ ἴῃ 

1Π6 οᾶγο, 8πα ἀρβοθηθα Ὀγ πηθϑηβ οὗ 
ἃ ἸΔΘΘΘΥ ἰηΐο ἃ [ΟἸ]ΘΥΔΌΪΥ 5Ρρϑοϊοιβ 
δτοῖῖϊο. ἘΊΟΠῚ {Π18 Π6 ρῬαββϑᾶ ἴροί 
Τογθιηοβύ {ΠΓΟῸΡἢ ἃ ΥΘΥΥ ΠΔΥΤΟΥ ΟΡΘΙ- 
ἰηρ᾽ -- σπιθαμῶν (8ραη 8) τὸ εὖρος δυό, 
τὸ δὲ ὕψος σπιθαμῆς --- πο {πΠ6 τοοιὴ οὗ 
[Π6 ΟΓΔΟΪΘ ῬΓΌΡΘΙ. ΤΏΘΓΘ Π8 76]] ἰηΐο 
ἃ Βίαία οἵ 5θιηϊ-οοβοϊοιβηθβ5 (Ρ]αΐ. 

ον. 592 6) ἔτομη το Π6 τοοονοσθᾶ 
1 ἃ Βονοσο Ποαάδομθ. ΤΠ νἱβιῦ 
νγὰ8 αἰζοηα θα ὈΥ 5110}} ΠΟΙΤΟΥΒ {Πδύ 
0Π6 οου]ᾶ ποῦ ἸΔῸρἢ ἴῸΥ ἃ Ἰοπρ {{π|6 
Αἰζοσνγασαβ. [1η. ΑΤ1ῃ. χῖν. 614 ἃ, 1Π6 

ΒΙΟΥΥ 15 1014 οὗ 0Ππ6 70 ΟἾΪΥ ΓΠΓΟΙΙΡ}Ὶ 

ἃ. ΤηΪΓΘΟ]6 Υορ αἰ πο {Π6 ΡΟΎΤΟΥ οὗ ἸΔῈ ρῈ- 
ἴησ. Ἡρποο {Π|Ὸ Ῥγόυοῦρ, τϑρ οὗ ἃ 

ΘΊΟΟΙΥ ῬΟΥΒΟΏ, εἰς Τροφωνίου μεμάν- 
τευτα. ὙΠ {Π18 ΠΟΥΓΙΌ]Θ ΘΔ ΎΘΤΉ 
ΙΓ ΡΒ 65. ΘΟ ΡΑΓ6Β ἴΠ6 ΤΥ 5016 φρον- 
τιστήριον. 

09. ἔχων: 8566 οὁη 131. Κίγορβίδα- 
(65 δη4 ϑοογαΐθβ ϑηΐου {πῸ {π1ηκῖηρ- 

ΒΠΟ0Ρ. ΤΠὸ βίαρο 15 Ἰϑ οχηρίν. 

510-626. ΤῊ Ῥαγαθα 515 (παράβασι5). 
Ιῃ {π6 ΟΙα Οοιηθαᾶν ποῦ νγὰ8 ὉΒΈ8Π1Υ 
ἴῃ ΘΔ 0} Ρ]ΔῪ ἃ βογὺ οὗ ᾿πίρυ]ααθρ, 1ῃ 

ψΠΐο ἢ {π φρορϑῦ, Τπγτοὰρ {π6 Οουγ- 
ῬΠδθαβ Δη6 {Π6 ΟΠΟΥ 5, Δα ὙΘββθα {Π6 
βρϑοίδίζουβ 8η4 {π6 Ἰυᾶρθβ. ΤῊΘ ΠῚ 

παράβασις (παραβαίνειν) 158. [Δ ΚΘ ἔτοΠη 
16 τηονοιηθηῦ τηϑρ Ὀγ {πΠ6 ΟΠοστιβ 
θη Ὁ ῬὈχοιρῦ 1561 ἴδοθ ἴο ἔδοθ 
γ ἢ [Π6 βρθοίαίουβ. ΟΥ̓ 71} λεβηι. 18, 
ὙΠΘΥΘ {Ππ6 ΟΠοστΒ δὖῦ {πΠ6 Ὀορὶπηϊηρ οὗ 
1Π6 ῬΆΓΑΡ 8515 5808, ἡμεῖς τοίνυν ἡμᾶς 

αὐτὰς εὖ λέξωμεν παραβᾶσαι. ἢ ᾳ. 
808 ἔ,; 4εἷι. 0281. ὙΠ6 σοτῃρ]οϑίθ ρ87- 
ΔΡα 515 Οοηβιβίθα οὐ βϑύθῃ ρᾶγίβ: 1) 
κομμάτιον; 2) παράβασις ῬΤΌΡΘΟΥ; 95) 
μακρόν ΟΥ̓ πνῖγος, Υοοϊοα Ὀγ {π6 Οοτν- 
ῬΠδΘιΒ ἴῃ ΟΠ6 Ὀγθδίῃ ; 4) στροφή ΟΥ 
ῳδή; Ὁ) ἐπίρρημα; 6) ἀντιστροφή (ἀν- 
τίστροφοΞς) ΟΥ̓ ἄντῳδή; 1) ἀντεπίρρημα. 
ΤΠΟΥΘ νγᾶ8 ἃ ΡὍΌΠΘΟΓΑΙ τηθύσχίοα] τ βϑιη- 

ὈΙᾶηποθ Ῥοίνθθηῃ ἴῃ σΟΥΓΘΒΡΟΠαΪηρ' 
Ῥαγίβ οὐ αἰογοηῦ Ῥαγᾶραβθθ. ΟὟΓ 
ΡΥ νγυδηΐβ πὸ πνῖγος, ὙΥ Π]1Ὸ ἢ 1π ΟΥ̓ΠΘΓΙ 

ῬΙαΥ 5. 18 ΘΟΙΠΡΟΒΘΩ͂ ἴῃ ἀπδρϑοβίϊο αἰ- 

τηρίρυβ. ὅθᾳ Τηϊτοᾶ. ὃ 18, Τοοΐ-ποίορ. 
ΕᾺΤΊΠΟΙ ἀρία!]5. νν}}} 6. Τουπᾶ ἴῃ {Π6 
ΤΟ] ονγηρ ποίοβ, ἃ πα 4180 ἴῃ {π6 Αν- 
Ῥοηαῖχ οἡ Τείνει. 

510-517. Κομμάτιον, {π6 Θοῃπροούπρ 

Πηκ Ῥούνγθθη {πὸ Ργοοραϊηρ' Βοθπ6 δηά 
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τἀληθῆ, γὴ τὸν Διόνυσον τὸν ἐκθρέψαντά με. 
520 οὕτω νικήσαιμί τ᾽ ἐγὼ καὶ νομιζοίμην σοφός, 

{πΠ6 παράβασις ῬΤΌΡΘΓ, Ὀαὺ πού οοῃίαϊη- 
ἴηρ 8Δῃ ᾿πίσοάποίίοη ἰο {πΠ6 Ἰδαίου ἃ8 
ἰβ α58] ἴῃ ΟΥΠΟΙ Ρ]αγβ. ὙΤΠ6 ἢγβί 
ἔνγο υϑῦβοβ, 10 ξ., Τηδὺ Ὀ6, ἃ5 Ιζοοκ 

ἈΞΒΌΠΩΘ5 ὙΠ ΒΌΟΘΠΘΙΟΥ, [Π6 τοιηηδηῦΐ 

οὗ δὴ οὐἱσῖπαὶ δηδρδθβίίο κομμάτιον, 

᾿πἰσοαποϊηρ ἃ παράβασις ῬΤΌΡΘΙ ΘΟΙ- 

Ῥοβϑᾶ ἴῃ {Π15 στη γίμτη (1.6. ἰῃ [Π6 ἀπα- 
»αεβίϊς ἰοἰτδτηθίοῦ οδίδ]θοίϊο) 85. ἴῃ 
Ἐφ. 498 Ε΄. ; θυΐῦ [15 ἀββατηρίϊοη 18 ποῦ 
ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ. ΕῸΥ, ἴῃ {π6 ἢγβὺ Ρ]δοθ, 

{η6 ἀπαρδοβίβ οοῃβεϊταϊρα ἃ πιατοῖι ἴῸΓ 

ἐπ6 σι πᾶγανγαὶ οἱ ϑίγορβίδαθβ δπᾶ 

Βοογδίοθβ, 8Πα 85 5000 8ἃ8 ΠΟΥ ὙΟΓΘ 
Βοηρ, ἴπΠ6 τηϑίσθ 8πα στηγίῃπ) σου] 
Ομδηρο πη Π6 κομμάτιον, ἃ85. ἴῃ 
γεβρ. 1009 3, Θσο ΠΟΥ 18 ἃ βίσῖκ- 
ἴηρ ῬΆγ8116]1.0. ὙΠοσο ΒαρΙ γοΙθοη ἀπ 
ῬΆΙ]ΟΟΙΘΟΙ 816 7υ5ὺ οὐΐδια6 {Π6 Ποιιβο 

Δ Πα οηΐοῦ ἰὖὉ τηδτο ΐηρ το {Π6 {ἰπη6 οὗ 

ἐισο αἰταθίουβ Δ Πα ὁπη6 ΤΠ ΠΟΙ Θΐοσ, γΥ ἢ116 

ἴῃ ΟἿἿΓ Ῥαββᾶρο ϑοοζαίθβ Δπ4 ϑίγορβία- 
ἀθ5 ἅτ δὖ {πΠ6 υϑυὺ ἄοοχ οὗ {Π6 {π|ηΚ- 

ἴηρ-8Π0Ρ, ἃπα οηΐου ἴὖ ἴο {Π {1π|6 οὗ 
οπε αἰτηθίθυ πη οπα Τποποιηθίου Δ 

ἴπ θοΐἢ Ραββαροβ [Π6 τηρίγο δΔηα γῃν ἐΠ Τὴ 

ἱπη πη] 6 αἸαἴθ ιν ομδησθ. [Ι͂ἢ 1Π6 βθοομᾶ 
ῬΙασθ, {Π6 παράβασις ῬΙΟΡΟΙ 8 ποΐ 
ΠΘΟΘΒΒΑΤΙΥ ἴῃ {Π6 5816 ΓΤ [ΠΤ 88 ἴΠ6 
κομμάτιον, ΘΟΥ6Π ὙΠῸΠ {Π6 Ἰδαίου 185" 
811 ΘΟΠ]ΡΟΒΟΩ͂ ἴῃ ὁη6 Τγίμπι. ( Αὐυ. 
010 ΕἾ., ΠΟΓΘ ἃ ρ]γοοηϊο κομμάτιον 

ῬΓΘΟΘαᾶΘΒ ἃΠ παρδοβίϊο παράβασις. 
510. ἀλλ᾽ ἴθι χαίρων : {18 ἔατο- 

Ὑ611 ΤΟΥΤ τ] ἃ ΟΟΟῚΓΒ 4150 ἤῳ. 498 ἀπα 
ας, 129. --- ἀνδρείας : ΔΙΓΠοτρ}ὶ ϑίτορ- 
βἰδθβ Βῃουνγθα βι0 }} {παν Δ ηα νγὰ8 
80 Το] ποίαδηῦ ἴο ΟὨΐου {Π6 {Πϊηκὶηρ- 

ΟΠ ΒΒΟΡ, 5111 τπ6 ΟἼμοσιβ σοηρταί!αῖοβ 
᾿ΐπη οα. ΠΪ8 ὈΓΔΥΘΓΙῪ ; 1Π6 ὙΟΠΟΘΙ νγἃ8 
ον μΠ6 οου]Ἱᾶ φηΐου αὖ 8]]. 

5618. ὅτι: «υδηςν ὈῪ Ροβιτίοη Ρ6- 

ἴουθ ἃ τηπΐο δηα ἃ ᾿ἰαᾳυϊα αὖ {π6 Ρο- 
οἰπηΐηρ οὗ ἃ ποσὰ 15 βυή]θοῦ το {Π6 
τοϑίγιοϊοηβ {παῦ ΔΡΡΙΥ ἴο Ροβιίοη 
εὐἱἱμῖη ἃ ποτ. ὅθθ οῃ 520. Ἤρτο {Π6 
Ραββαρθὸ Ὀοΐῃρ τη] 1] Ἰπβι]ῆθ5. {Π6 

ἸΘηρΊ ΘΗ ηρ᾽ 88 ἴῃ βαρύβρομος, 515, ἀπ 
πέτραν, 591. 

δΙ1Ιδ. τὴν φύσιν αὐτοῦ: {πΠ6 ΘΧΟΘΡ- 
τἰ0Π8] ρτρᾶ. ροβιτοι οὗ {πΠ6 ρθη. οἵ 
1Π6 ΤΟΗ͂. ῥσοη. 15 ἀβα}}ν τορατ θα ἃ8 
Ῥοΐηρ ἀπ ἴο ΒΟΠ16 ΒΡΘΟΪΔ] οδῖιβ6, 50 ἢ 
ἃ5 ΘΙΏΡΠαβῖ5. Κα. ργ. 417,9,18. (κ 
906; Δ4υ. 475; Ιαχ, 880; ἙῪρ. δ79, 

τῇ κεφαλῇ σαυτοῦ. Ῥϑοτηρίη68 1ὖ 15 πού 
οογίαϊη ΠΟΙ ΠΟΥ αὑτοῦ ΟΥ αὐτοῦ 185. ἴο 
ΡῈ τϑδᾶ. 

516. χρωτίζεται : ἐΐησε8, ὈΘΟδιι56 116 
σῖνοβ ἢὶβ πδΐιγο, ἃ5 Ὁ ΜΟΙ, ἃ ΠΟ 

οοδί οὗ ραϊηΐ, ἃ πον {1ηΐ. 
518-ὅ62. ΤΠ παράβασις ΡΤΌΡΟΥ, 86- 

αγοββοά ἴο {Π6 βρϑοίαζουβ (θεώμενοι, 

618) ὃν 1ῃ6 ΟΟΥυρδθιιβ, γῆ ΒΡΘΔΚΒ 
ἴον δηα ἴῃ 1Π6 ρυδιησηδίϊοα] Ρουβοὴ οὗ 
ἀμ ρΡοοῖ. ΤΠ ΘΟΥΤΘβΡρομαϊηρ Ρᾶτΐ οὗ 
[Π6 ΟΥ̓ ΡῚΠΔ] Ρ]ὰν γ8ὲ8 θηζίγο! ν αἰ οτ- 
οηΐ ἴῃ 18 ΠΟῪ πΠΚΠΟν οοηΐθηΐβ, 8η6 

γγ88 ΡΓΙΟΡ. ἴῃ δηδραθβδίϊο θγαιηθίρθυβ, 

ἃ8 {πα΄ῦ νγὰβ ἴΠ6 π5118] τηρίσο ἴου [6 
ῬΌΓΡΟΒΘ. ἥὥθο Τηϊγοᾶ. ὃ 29. 

5819. ἐκθρέψαντα : Ὀθοδῖδο [{Π|6 
ἀγαμηδῖϊο αὐτί, ἰὼ ῖο ἢ ΑτῚ πδᾶ ἀο- 

γοίρα Ὠἰτηβο] ἢ ἀπ {Πτοὰρὴ γ οἢ ἢ 
δα αἰζαϊηρα αἰβυϊποίοη, νγὰ8 ΘΟη80- 

ογδίρα ἴο Ὠοηνβιιβ. ΟΣ αη. 886. 
520 ἢ. οὕτω... ὡς: 80 πιαῃ 7 οοη- 

ιιο. .. α8, Εἴο., ἴ.6. α8 βιιγεὶψ ας ἴ ιοϊδὴ 
ἰο σαϊΐη {πὲ Πξγδί ργίσθ. .. 80 βιιγεῖψ παν 
1 υἱἵη, εἰο. ΟἽ, Τλεβηι. 469 ἔ., καὐτὴ 

γὰρ ἔγωγ᾽, οὕτως ὀναίμην τῶν τέκνων, 
μισῶ τὸν ἄνδρα. Τ1λιο. λίϊορς, 21, οὕτως 

ὀναίμην τούτων (τῶν υἱέων), ὡς ἀληθῆ 
πρὸς σὲ ἐρῶ. 
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Ξε Βι Ν ε , Ἂν - τὸ ἜΣ: 
ὡς ὑμᾶς ἡγούμενος εἶναι θεατὰς δεξιοὺς 

Ν ΄ ᾽ὔ 3. Ὦ κι ς κ - 
και τΤαὐυτῊν σοφώτατ εχέιν ΤΩν εμὼων κωμῳδιῶν 

πρώτην ἠξίωσ᾽ ἀναγεῦσ᾽ ὑμᾶς, ἣ παρέσχε μοι 
ἔργον πλεῖστον" εἶτ᾽ ἀνεχώρουν ὑπ᾽ ἀνδρῶν φορτικῶν 

525 ἡττηθείς, οὐκ ἀξιος ὦν: ταῦτ᾽ οὖν ὑμῖν μέμφομαι 
“ ἴω Ὁ ν 3 ϑν 

τοῖς ΤἸριρ, ὧν εἰνεκ ἐγὼ ταῦτ ἐπραγματευόμόμν 

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὡς ὑμῶν ποθ᾽ ἑκὼν προδώσω τοὺς δεξιούς. 

ἐξ ὁ ὅτου γὰρ ἐνθάδ᾽ ὑπ᾽ ἀνδρῶν, οἷς ἡδὺ καὶ λέγειν, 

ὁ σώφρων τε χὠ καταπύγων ἄριστ᾽ ἠκουσάτην,“ 

ὅώ29., πρώτην: 50 ΙΚοοῖ, βιυρΡΙ  ΐηρ 
αὐτήν δα Ἰούζπρ πρώτην, 8ἃι5. 7611] 85 
σοφώτατ᾽ ἔχειν, ΦΟΥΘΙΏ κωμῳδιῶν, δ 

ἰακίηρ ἀναγεῦσαι ἴῃ ἴΠ6 56η56 οἵἉ ἐαδέα 
αφαΐῃ, ἵπι ΥΘίθυθ ποθ ἴο ἃ. βθοοηᾶ ρΡου- 
οσϑηοθ. ΠΪβ ἰπἰουργθίαιοη ου]- 
αἀΘΠΕΠΥ Τα Γο5. εἶτ᾽ ἀνεχώρουν ἴῃ 824 
ἴο 6 ἴδκθῃ ἴῃ ἃ ῬγοΙν δαγνογβαίγο 
56η86, 8η64 ΚΟΟΚ σοπῃηροίβ [15 ΟἸα86 

ἴῃ ἃ ΤΑΙΠΟΥ πηϑύιγ8] νῶν 1 {Π6 
ΤῸ]. οἰαθδβο ἢ παρέσχε κτὲέ. Βαυῦ {Π6 

γοδαϊηρ' οὗ ἴΠ6 Μί88., πρώτους, ΤΏ Υ ὈΘ 
οοΥτθοῦ; ΟΥ̓ ἀναγεύειν 065 ποῦ Π6668- 
ΒΑΤΙΥ ΠΡ] ΤΟρΘυ 0 (ΟΟΙΊΡΆΤΘ ἄνα- 

πειρᾶσθαι, ἰ68ΐ, ργουθ), δηἃ ἴῃ6 ρορῦ 

γιφίέ αν βγδῦ ργοάμπορα ἢΪβ8 Ὀ]ΔΥ 
ῬΘΙΟΥΘ ΒΟΠῚΘ ΟΥ̓ΠΘΙ ΔΌΘΊΘΗΟΘ, -- ἴῃ {Π6 

{πΠραΐγο δὖ 1η6 Ῥίγδαθιιβ, ἴοσ ᾿ἰπϑίδϑησα. 

10 νὰβ παΐυσαὶ οποιρὴ (Πᾶὺ νοπηρ' 
αταιηδίϊβίβ Βῃου Ἱα {Ὑ {Π6 0 ἔογίαμηβ 
ἴῃ ΠῊΪΠΟΥΙ {πραίγοβ Ὀθίοσο Ῥγοάᾳοϊηρ' 
ΡῬ]αΥ 5 ἴῃ {ΠΗ σγοδῦ οἷν {πθδίγο. 

624. ἔργον πλεῖστον: 866. [0 ἸΔΗ͂ 
{Π15 γγαὰβ {Π6 ΙΔ ῇοΥ Ῥοβδίουνγθα ΡΟη {Π6 

βίυαν οὗ {πΠ6 ἀοοίγίηθβ. τἱ ἀἸο]64, 
[ῃ6 ΡΙΔΥ ἀο68 πού 5Πουγ ὙΘΥῪ Θυϊαθηῦ 

ἰγᾶοθβ οὐ {Π18 βοτύ οἵ ψ υκ. -- εἶτα: 
ἔλθη, ἱλογτειροη, ᾿πο] πα ϊηρ' {Π6 ἀν ογβᾶ- 

{ἰγ8 ΠΟΊΙΟΗ, 58{{||. ---- ἀνδρῶν : 1118 τἱν 818 
αὖ ἴΠ6 {ἰπη6 οὗ {Π6 ἢγβύὺ ρου ουΊη8 06, 
ΒΟ, 425, 68Ρ. Αι ρβδίαβ (566 οῃ ἤαη. 
14), ἴογ {π6 οἴμποσ, Οὐ Π}5, 15. ροβὶ- 

τ΄. 

ἰνϑυ οοιητηθη ρα ἴῃ ἤαη. 857 δπηά 
1 ᾳ. 520. ---- φορτικῶν : υμίγαγ, 60α756, ἃ, 
γγογα ποῦ ππίγθα θη {]ν ἀδρα ἴῃ τοΐοτ- 
Θη66 ἴο ἰοῦ οοτηθᾶγ. ΟΣ Κ68ρ. 00. 
Ατὶβῦ. Ζπἰ. Ν. ἵν. 8. 8, οἱ τῷ γελοίῳ 

ὑπερβάλλοντες βωμολόχοι δοκοῦσιν εἶναι 

καὶ φορτικοί. 
525. ἄξιος : 86. ἡττηθῆναι. (ΟΥ ὅοΡῇ. 

Απίὶ. 0941., πασῶν γυναικῶν ὧς ἄναξιω- 

τάτη ] κἀκιστ᾽ ἀπ᾽ ἔργων εὐκλεεστάτων 
φθίνει. 

527. οὐδ᾽ ὥς : ποὲ ουοη ἐδιι8. ΜΝ ΏΘη 
ῬΥΘΟΘάΘα ὈΥ οΠΡἢΠ δία καί, μηδέ, ΟΥ̓ 

οὐδέ, ὥς 15 866 45 ἴΠ6 ρααΐν. οὗ οὕτως 
Θυϑη ἴῃ Ατῦ ρτοβθ. (Ο( Χοη. «Ἅπαῦ. 1. 8. 
21, οὐδ᾽ ὡς ἐξήχθη διώκειν. ---- προδώσω: 

ῬΥ τουσίηρ ἔγοιη ἀγαμηδίϊο δοίνν, ΟΥ̓ 
βίοορίηρ ἴο τὰ φορτικά. 

528. ἐξ ὅτου : [{Π6 ΘΟΥΓΘΙ. ΟἸδιιδ6 
Ῥορίηβ ἢ ἐκ τούτου, 532. ---- ἐνθάδε: 
λόγο, ἴῃ [π6 {ποϑίγο. --- οἷς ἡδὺ καὶ λέ- 
γειν : ἴῸὉΤΓ 1Π6 γϑᾶβοῃ {παὖ λέγειν τινί 
ἴθ ΠΊΘΓΟΙν ἐεἰΐ οη6 βοιιθίϊηρ, δ πη 15 
Ποῦ ΒΥΠΟΠΥΙΠΟῸΒ ΨΥ] λέγειν πρός τινα 
ΟΥ διαλέγεσθαί τινι, Ἰζοοῖς τοραγαβ {Π6 
ῬΏΓΑΒ6 8ἃ8 ΘσΟΥΓαρΐ, ἃηα βαρροβίβ οἷσιν 
δίκης μέλε. (ΑΙ ὅορῃ. “λι]. 1080, 

θεοῖσιν εἰ δίκης μέλει. Δ 1655 ΥὙἱο]οηῦ 
Οἤδηρο οι] 6 οἷς ἡ δίκη μέλει. 

529. Τῃ {Π6 ἢτγβθὺ δοπηθαν οὗ ΑΥ., 
{Π6 Δαιταλῆς, ἴνγο ῬὈγοΐπουβ, σώφρων 
Δα Καταπύγων, 676 οοηίγαβίοα 1 
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9 ᾽ὔ ’ ᾿ν Δ 5 9 ᾿ ᾽ὔ ΑΝ 

5880 καγω, παρθένος γὰρ ετ ἣν κουκ ἐξῆν πω μοι τεκειν, 
5 3 Ὁ“ - δ᾽. 7 »“ 3 ς ᾽ὔὕ 

ἐξέθηκα, παις ὃ ετερα τις λαβοῦσι ἀνείλετο, 

ὑμεῖς δ᾽ ἐξεθρέψατε γενναίως κἀπαιδεύσατε" 
Ν 5 “ 

ἐκ τούτου μοι πιστὰ παρ᾽ ὑμῶν γνώμης ἔσθ᾽ ὅρκια. 
ἮΝ “5 Ε ͵΄Ἱ Ἰοππ .-. , σῷ» ε'Φ , 

νῦν οὖν Ἡλέκτραν κατ ἐκείνην ἡδ᾽ ἡ κωμῳδία 

δ85 ζητοῦσ᾽ ἦλθ᾽, ἥν που ᾿᾽πιτύχῃ θεαταῖς οὕτω σοφοῖς" 

γνώσεται γάρ, ἤνπερ ἴδῃ, τἀδελφοῦ τὸν βόστρυχον. 
ὡς δὲ σώφρων ἐστὶ φύσει, σκέψασθ᾽ - ἥτις πρῶτα μὲν 

οὐδὲν ἦλθε ῥαψαμένη. σκυτίον καθειμένον, 

ΘΔ 0 ΟΥΠΟΥ, δ 848 {Π6 λόγος δίκαιος 
δηα {Π6 λόγος ἄδικος ἃ16 ἴῃ {Π6 ΟἸοιια5. 
ὙΠαῦ Ῥ]ὰν τϑοοϊνρα {[πΠ6 βθοοπα ῬὈΓ]ΖΘ 

(Β.ο. 4217). 866 ΤΙηίτοάᾶ. ὃ 89. --- ἄριστ᾽ 
ἠκουσάτην: 45 Ρ485. οὗ ἄριστα λέγειν. 

ὅ90.. Α5 δὴ ὉΠΙΠΔΙΥΪΘΩ ὙΟΠΊΔΗ 
ΒΗΓΙΠ ΚΒ ἔΤΟΙη Οὐ Πρ ΠΟΙ ΟΠ]]4, 50 {Π6 
σοῦ] ρΡοθύ {πτοὰρὴ τηοαοβίν αΤα 
πού Ῥγΐηρ ουΐδ [Π6 Ρ]ΔΥ ἴῃ 8 ΟΥ̓ 
ΠΆΙΠΘ; ΟΥ, ΜΠ ΤΟ 6] ἃπα οΟὔΠΘΥΒ, 

“85 δὴ ἘΠΙΠΔΙΤΙΘΩ͂ οιηδη αἰα ποῖ 

ῬΟΒΒ655 {πΠ6 Ἰθρὰ] τὶσῃῦ τὸ Ῥθᾶγ ΟΠ1]- 
ἄτϑη (ΠῸΓ ΟΠ] άσθη πγ ΓΤ πού ἰεσίτπαξε), 
50 {π6 γνουηρ ρΡορίύ αἸα ποΐ γοῦ πᾶνθ 
{Π6 σὶρῃί ἴο Ὀτὶπσ ουΐ ἃ ρὶᾶν (χορὸν 
αἰτεῖν) ἴῃ 15 ΟΠ Πδᾶιηθ. "ΓῊΪΒ νγοι]ὰ 
ΠΉΡΙΥ {παΐ ἴῃ Β.Ο. 4217 Π6 νγὰβ ποῖ γοί 

υγοηΐυ γθᾶγ85 ο]4. 
591. ΑἸΓΠΟῸΡῚ οχρόβαγο οὗ ᾿ἰηὔαπίβ 

γγὰ8 αἰβοοιπηίθπδηοθα Ὀγ {Π6 ῬΘΟΡΙΘ 

ἃ8 8 Οἴἴθποθ ἀραϊηβύ Ζεὺς ὁμόγνιος, ὁ 
ἐπόπτης τῶν ἁμαρτημάτων τῶν περὶ τὰ 

γένη, 5111 1Ὁ γγὰβ ποῦ Θχρυθββὶν ἔοτ- 

ὈΙαάθη ὈΥ ᾿ανν, δες. ἴο ΚΟΟΚ. --- παῖς 
ἑτέρα : ῬΓΌΡ. {π6 γΡορὲ πᾶ δοῖου Ῥἢ1]ο- 
ῃἰάρβ. Ἦθφ 18 {ἴπ6 πΌσΒΟ ὙΠῸ [Δ ΚΒ 
{πη6 ἰηξαπί, πα [Ὁ 15 οαγθα ἴον δηᾶ 

Ῥτοῦυρσηΐῦ ἀρ ὈΥ ἴΠ6 ΑΥΠΘπΐδ ῬΟΟΡΪΘ᾽ 
(592), γῇο, ὈῪ {Π6 1} ΔΡΡΙιιβθ, βθουγρ 
ἴον ἴπ6 Ῥ]δὺ {Π6 βϑθοοπᾶ ρυῖζθ, ΠΟ ἢ 
8 ΠΟ 5Π18}} ΠΟΠΟΥΙ͂ ἴῸΓ {Π6 ἢχβί αἵ- 
ἰριηρῦ οὗ ἃ Ρορί. 

ὅϑ9. παρ᾽ ὑμῶν: ,οπι ψοῖ. 80 

-»-- 

Χρη. Ογγν. ἱν. 2. 13, ἵνα ἔχων καὶ σὺ 

τὰ πιστὰ παρ᾽ ἡμῶν πορεύῃ. 

594. Τῇ Αοβοῆ. Οἧο. 108 Ε΄., Ἐ]Θο- 

γα ἀἸβοουουβ παὺ ΠΟΙ ὈΓΟΐΠΟΙ 15. δἱ 
Παηα ὈΥ ἃ ἸΟΟΚ οἵ Παῖγ Π1Ὸ) 5Π6 
ΤΘΟΟΡΉ ΪΖο5 ἃ85 Π15. Ηργο {π6 ἸΟΟΚ οἵ 
ΠαΙΤ 15 1Π6 ΔΡρ΄διβο οἵ {Π6 βρϑθοίδζουϑβ. 
566 Τηϊτοῦ. ὃ 539. 

598. ὟΥὙαε οδῃ Ῥοβδὺ ππαουβίαπμα {π0 
Ῥαββαρθ ὈΘρΡΊΠΠΪηρ τ] {Π15 γ ΘΥ86. ὈΥ 

σοΙπραγίηρ ἰἃ ἢ Παη. 1-94. ΤΠΘ 

ῬΡοοὺ ἄοθβ ποῦ οοπάριημ {Π6 86, Ὀαΐ 

1Π6 ΔΌιτι56, οὗ 5110} τηθίῃοῦβ οἵ Δ Π}1|5- 

ἴηρ, ΤΟΥ ΠΘ ΘΙΊΡΙΟΥ 5 {Π6}} ΠΙΠ501} ἴῃ 
ΒΟΙΏ6 οὗἉ 5 ΡΙανβ, δηᾶ ἴο βοῖηθ οχίθηϊΐ 
ονθη ἴῃ {Π|5. ΠῸ ΠΊΘΓΟΙΥ ΟΘΗΒΕΓΙΘΒ 

{ΠῸ φῬυδοίϊοθ οὗ ἀβίηρ ΒΌΟΙ ΤΏΘΔΠ8 ἴ0 

ΘΟΠΟΘΔΙ] {π6 νναηῦ οὗ αὐτί ἃ πα ΤηΟΤΘ 
ΒουῖοιΒ Βυ βίδπορ (542), ἀπ {ΠΟΓΘΌΥ 
σἰνίηρ {π6 ΟΠΪ6 Ε Ῥγουηΐηθηοο ἴο τ Πδΐ 
8 Δα ΒΒ 0]6 ἃ5 ἃ ΠΊΘΤῸ ΔΟΟΘΕΒΟΥΥ. 

ΟΟὨΒΘαΠΘΉΓΠΥ {Π6 ΘΟΟΌΣΤΌΠΟΘ ούθὴ ἴῃ 
{η6 ΟἸοιιαῖς οἵ ἄθνίοθβ τποητὶοπϑα ἴῃ 
{18 Ῥββαρο οαπηοῦ 6 οῃρ] οΥ θα ἃ8 
ἃ ΠΊΘΔΠΒ ΤΟΥ αἰβι ησι βίην ὈΘίνθθη 
μα ΟΙοπρΒ ἰὸ {πὸ ἢγβῦ ρ]αν δηᾶ 

γπαὶ ἴο {π6 τουϊβδίοη. 3:66. ἃἴβδὸ ὁἢ 
043. -- σκυτίον καθειμένον : 46 η118- 
ΒᾺΠ| ΡΠ ΔΙ]. Τὴ6 ῬΠΔΠ 118. νγἃ8 

ΨΟΙΥ ΘΟΙΏΙΠΟΩ ἷπ {ΠπῸ.: Ο]α Οοιηοῦν, 
ὉΠ 15. ἔσοα. 566 ὴ ἴῃ Δ ποὶθηΐ ΓΟΡΓΘΒΘΗ- 

ἰαἰῖοπβ οὗ σοϊηῖς οοβίιηθ. ἁτστ. Πϊπι- 

617 ἰπἰτοάαορᾷ 1 ἴῃ Βοπὶθ οὗ Π15 ῬΙΆΥ8. 
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9 Ἂς 3 » ͵ὔ ΄“ ’ Ἀπ 5. ὧδὸ ᾽ὔ ἐρυθρὸν ἐξ ἄκρου, παχύ, τοῖς παιδίοις ἵν᾿ ἢ γέλως - 

640 οὐδ᾽ ἔσκωψε τοὺς φαλακρούς, οὐδὲ κόρδαχ᾽ εἵλκυσεν, 

οὐδὲ πρεσβύτης. ὁ λέγων τάπη͵ τῇ βακτηρίᾳ, εὰ 

τύπτει τὸν παρόντ᾽ ἀφανίζων πονηρὰ σκώμματα, 

οὐδ᾽ εἰσῇξε δᾷδας ἐχουσ᾽, οὐδ᾽ ἰοὺ ἰοὺ βοᾷ, ' 

ἀλλ᾽ αὑτῇ καὶ τοῖς ἔπεσιν πιστεύουσ᾽ ἐλήλυθεν. 
Β΄ κ Χ ο᾽ 5.) ΕῚ δ 3 κ᾿ 

545 καγω αρδς τοιουτος ανΉΊΡ ὧν ἘΘΉΚΟΙΣ ου μὸν. ες 

οὐδ᾽ ὑμᾶς ζητῶ ̓ ξαπατᾶν δὶς καὶ τρὶς ταὔτ᾽ εἰσάγων, 
ἀλλ᾽ ἀεὶ καινὰς ἰδέας εἰσφέρων ᾿σοφίζομαι 

ἜΣ ἀλλήλαισιν ὁμοίας" 

δὅ99. “Γ΄ Ἑχυρο!]. 246 ΠῚ... τοῦτ᾽ ἐστί 
σοι τὸ σκῶμμ᾽ ἀσελγὲς καὶ Μεγαρικὸν 
καὶ σφόδρα [ ψυχρόν: γελῶσιν, ὡς 
ὁρᾷς, τὰ παιδία. --- παιδία: «Δ ἅ1]6- 
Βορηθα]Ϊ δοο. ἰο ΕὙΙ͂Ζβοῃθ, δίαυο8 
806. ἰο ΒΙΟΠίον. Ολιάγοη σου] ΠΆταΪΥ 
Παγθ Ὅθθῃ δατηϊ 64 ἰο σοΙηΐο Ῥ61- 

ΤΟΥΙΊΔΏΟ65 αὖ ἐΠπαὺ ρουϊοα; Ὀαΐ 1Ὁ ΤηΔῪ 
Ὑ6}11 Ὅ6 {πΠαὖὺ ΑΥ. σοπίοπιρίποιϑ! Υ 

ΟΠ ΔΥΔΟίοσΙΖΟ5 85 “ΟΠ]αΥΘη ἢ 411] 10 
οου]α θ6 Διηγ564 ὈΥῪ ΒΟ ΤΏΘ8Η8. 

ὅ40. φαλακρούς : {π6 Ροοῦ Ππη561 
γγὰ8 Ὀ418. ( ας (Β.ο. 421), 761 ΕἾ. 
ἘΡοΪ]. 82, κἀκείνους τοὺς Ἱππέας συνε- 

ποίησα τῷ φαλακρῷ τούτῳ κἀδωρησά: 
μην.--οκόρδακα: δὴ ἸΠΒΘΟΙΪΥ Δ η606 
1ηἰγοαυοσοα τοι Αβἷα, ἴγθᾳ. ρτοαπορα 
ἴῃ οομηρᾶν, Ῥαΐ αἰδρυδοθῖι] ἴῃ Ῥυϊναΐθ 
10. ΟὈπΠοοσηΐηρ {[Π6 ἀββοοϊδίθβ οἵ 
ῬΆΏ]ΠΠΡ, 10 15 Αββοσίρα ἴῃ 1)6η,. Οἴψη. 11. 
18, εἴ τις σώφρων ἢ δίκαιος ἄλλως, τὴν 
καθ᾽ ἡμέραν ἀκρασίαν τοῦ βίου καὶ 
μέθην καὶ κορδακισμοὺς οὐ δυνά- 
μενος φέρειν, παρεῶσθαι (τυα8 ριιὲ αϑἴ46, 
5]Ἰσἠ64}}. ---- εἵλκυσεν : οἵἩ {Ππ6 ἄδποθ 4180 
Ῥᾳ;, 528, ἐν μὲν οὖν τουτί μ᾽ ἔασον 

ἑλκύσαι. ΟΥ Τον. Αὐ. ἵν. γ. 84, τὰ 

Ἰηΐοῦ 648 τΤοβύϊῃ ἀποίδη8β 88]- 
{4}018. ΤΠ6 δυρτηρηΐ ρΡοϊηΐβ ἴο σελκ- 
88 πο τοοῦ, 1,α΄. 51] 6 - ἰῇ ΒΌ]6Ὲ85. 

41, πρεσβύτης... . τἄπη : {λ6 αοίοτ ἡ 

᾿καὶ πάσας δεξιάς. 

γοργϑοηΐζηρ απ οἷά ηιαη, νἱΖ. ἴῃ [Π6 
Προσπάλτιοι οἵ ἘπΡΟ] 5. --- τὰ ἔπη: 
ΘΘΠΟΥΔΙΠΥ ἀοβιρηδίθβ 1Π6 αἱαίοσιια ἃ 5 
αἰβε ρ 5 η6α ἔγομ πΠ6 ομουίο οὐὔδθβ 
(μέλη). (ΩΓ. Καη. 8062. Βαυΐ 'ἰπ 36. 
808, 10 15 δρα οὗ {πὸ ῬΑγαθαβί8. 

ὅ42. ἀφανίζων : οοποοαϊϊηφ, αἰϊδριιῖ8- 
ἴπῳ; ΑἸ ΘΓ ΤΥ πϑρ ἴῃ 972. 

ὅ43. Τὸ 15. ΤΟΙΠΊΔΥΚΑΡΙ6. {παὺ {115 
ΥΟΙΥ Ῥ]ΙῸΥ Ῥορίηβ ψ]Π ἰοὺ ἰού, ἀπ ἴῃ 
{ΠῸ ΟἹοβίηρ᾽ ΒΟ η6 νγα ἢπα Ῥοίἢ ἰοὺ ἰού 

Δα {π6 Τοτοῃ ; πᾶ γοῦ, 8οα. ἴο {Π6 
ΒΙΧί ὑπόθεσις πὸ τουϊβίοι οί οὗ {Π6 
ΟἸοβίηρ βοθπθ ἃῃᾷ οὗ {Π6 ραγαθαβὶβ᾽. 
γγἃ8 ΘΟΙΡ]οἰρα. Βαΐ 566 οῃ ὅ98. 

δ44. ἐλήλυθεν : πού τηατογ}}ν αἰ 1- 
οηὐ Ττοῖὴ {Π6 δου. ἰῃ δ9 απᾶ ὅ98, 

545. οὐ κομῶ: ἐο ποὲ ρίιτιηια πιγϑεῖγ. 
5ὅθο οὐ 14. ΟΥ̓ Ῥίω, 110, μέγας δὲ 
βασιλεὺς οὐχὶ διὰ τοῦτον κομᾷ; 7748}. 
1317, ἐπὶ τῷ κομᾷς; ΤῊΪΒ ΤΥ 8150 θῈ 
8. ΠΠΊΟΓΟΙΙΒ Δ᾽] βίοῃ ἴο [Π6 Ροϑύ ΒΒ οὐ 
ῬΑ] 1688. 

547. καινὰς ἰδέας: πεῖν ρίοἱβ, ἴῃ- 
ΟἸαα πρ {ΠπΠ6 τηο46 οὗἉ ἐγραϊπηθηΐ, ---- {116 
Β8ΤΩ6 88 ἴπΠ6 εὑρήματα οἱ 5861], πᾷ οοΥ- 

ΤΟ ΒΡοπαΐηρ ἰπ Ῥᾶτὺ ἴο {π6 μῦθος οἵ 
ἰταροᾶγ. ϑοιηθ πηδουβίδηα ,2αβλϊοηϑ, 
5ἰη168.---σοφίζομαι : ἐχογοΐδ6 5. ϑοτηο 
[6 ἰδέας ἃ8 1185 ΟὉ]. δηα ΤΟΠΑ͂ΘΡ οἷου- 
εγίψ αουΐδβ6. 



ἀκλών ὁ 

--- 
ὶ 

ΤῊΞ ΟἸΟ 5. 1925 

ἃ ὕ » , 5»»» Φ'΄ ἃ Ν , 

ὃς μέγιστον οντα Κλέων ἔπαισ᾽ ἐς τὴν γαστερα, 
5 ἐδ» 3 οὶ 3 ΨῬΕ. ΜΕ ΟΝ ᾽ὔ 

ὅδ0 κοὐκ ἐτόλμησ αὖθις ἐπεμπηδῆσ αὕτῳ κειμενῳ. 

οὗτοι δ᾽, ὡς ἅπαξ παρέδωκεν λαβὴν Ὑπέρβολος, 
»“ ὃ ͵7ὔ »“ 3 “ἙΝ Ψ ἈΝ ᾿ς 

τοῦτον δείλᾳιον. κολετρῷσ ἄει καὶ τὴν μητέρα. 
λ " --. --ς ἵΨ] «-. - ΕΣ 

Ξ» Ἐπ -- πὰ Ν ων ’ 
Εὔπολις μὲν τὸν Μαρικᾶν πρώτιστος παρείλκυσεν 

549. μέγιστον ὄντα: ἰτΘΙΏΡΟΥΔ] 
Ραγίϊο., τϑίουσϊηρ ἰο [Π6 Ῥϑυϊοα ἱπητη6- 
αἸαίθιυ βυασοθθαϊηρ {πΠ6 οαρίατχο οὗ [Π6 
Ραγίδῃβ ὁη ὅ'Ῥηῃηδοίοσίδ, αὖ συ ῃΐῖο ἢ {Π1πὴ6 
{π6 Ῥοοῦ ἴῃ {πὸ Κπίφἠίβ α5881164 ΟἸΘο 
ὙΠ6Π αὖ {πΠ6 Ποῖρηὺ οἵ Πὶβ ΡΟνΟΥ Δ πα 
βἼΟΥΥ. --- ἐς τὴν γαστέρα: 1.6. ὙΠΘΙΘ 
Π6 σου] ἴθ6] 10 ὙΘΥῪ 56 ]γ. (ζ 
ΝΟ]. Οοιῃ. 7, ἄφνω δὲ πληγεὶς εἰς 
μέσην τὴν γαστέρα. 

550. οὐκ ἐτόλμησα: λαά ποί {διε 67. 
Ποπίογῃ, αἰβααϊπεά. --- κευμένῳ : τοϊθη 
ἄοιση, φυοβίσαϊθα ὈΥ {π6 Δ ηΐϊρλί, --- 
ποὺ τόση ἀεαά. ἘῸΓΣ {Π6 τηθίδθ ΠΟΥ, 
806. οὐ 126. ΟἸθοη 15, ἱπᾶθρα, οἴξθη 
τηρηἰὶοηθα ἴῃ Ρ]αν 5 αὐτου ἴπΠ6 Δ ηΐφλίς, 

θὰαΐ οὨἱν ἱποϊαθηΐδῃ]γ. 
551. οὗτοι: {Π6 Ροοίβ Θοῃῃηροίϊουβ. 

--- λαβήν : α λοϊ(,, {π6 τηθίδρ που Ῥοίηρ 
[4 Κ6ὴ ἔσομπη υσθϑί!ηρ. [ἢ {Π18 5656 
ὙΟΓΘ 864 λαβὴν διδόναι (ᾳ. 841. 
Τ)6π. γοοθτι. 2, τοῖς ἐπιβουλεύουσι 

λαβὴν δώσετε), ΟΥἩ λαβὴν ἐνδιδόναι ( ᾳ. 

847; 1,γ8. 611), ΟΥ λαβὴν παραδιδόναι ἃ 8 
ποτο (ο ῬΙαΐ. ΟἿ. 20, λαβὴν οὐδεμίαν 
παρέδωκεν), ΟΥ λαβὴν παρέχειν (Ῥ] Δα. 
Πορ. νἱϊϊ. 844 Ὁ, ὥσπερ παλαιστὴς τὴν 

αὐτὴν λαβὴν πάρεχε). ΤΠΘ ΞοΠο]. 4ἀ6- 
ἤπο8 ἀφορμὴν μέμψεως. ΟἿ Οἷο. ῥίαηε. 

94, ΔΏΒΑΙΙ ΓΟΡΙΘΠΘΠΒΙΟΠΪΒ. -- 

“Ὑπέρβολος : {Π18 τηᾶη 8 δΔοαυϊγοα 
ΟΟΠΒΙ ΘΓ ]6. ῬΓΟΡΟΥΥ ὈΥ ἀρα]ηρσ ἴῃ 
ἸᾶτὴΡ5 (ς( 10θδ; ῳ. 139, 1315), ἀηᾷ 
᾿νδα αἰϊαϊηοα βοπηθ ΡΟ] [104] ἱπῆἤπθποο 

ἘΠάΘΣ ΟἸθοη. Ηθ βθϑιηβ ἴο πᾶγνθ ὈΘΘη 
αἀἰβεηρ αἰβῃθα ΟΠ ΘΗ͂Υ ΤΟΥ ΒΠΔΥΡ {10 Κ- 
ΘΟΥῪ (ἡ 876; Αεἦ. 846; . 1804; 
Ἐε8ρ. 1007), ἀπ, αοο. ἴο Τπο., {Π18, 

ΤΑΙΠΟΥ {π8ῃ ἀλη ΟΥΟῸΒ ΡΟΥΘ, ἱπἀπορα 

{Π6 ῬΘΟΡ]6 ἴο οβίγαοϊζο πίτη, 417 8.6. 
ΗΘ νγὰ8 5]ἴη ἴῃ ϑϑδιηοβ ἀυσίηρ [Π6 α18- 
ΤΓΡΔΠΟΟ5 οὗ {Πῃ6 γῶν 411. ΤΠαο. 
ΥἹ1. 73. 2, Ὑπέρβολόν τινα τῶν ᾿Αθη- 

ναίων, μοχθηρὸν ἄνθρωπον, ὠστρακισμέ- 

νον οὗ διὰ δυνάμεως καὶ ἀξιώματος φόβον 

ἀλλὰ διὰ πονηρίαν καὶ αἰσχύνην τῆς πό- 
λεως, ἀποκτείνουσι. ὙὟ Παΐ {Π6 λαβή ἴῃ 

{Π6 οα86 Ὀθίουθ τι νγἃ8, 18 πού οϑυίδϊῃ. 

ϑοτηθ {πῖηκ ἰὉ τοΐρυβ ἴο {Π6 ἔδοῦ {πᾶΐ 
Πἶβ τορυΐαίίοη πᾶ βυογθα ἔτλοὺπ ἃ 
ΟΠΔΙΡῸ οὗ οι οΖΖοιηθηῦ, 116 ΒοΠο- 
Ιοσ Ἰἀθηθῆρθ Ὁ ἢ {Π6 ΟΟΟΌΤΥΘΠΟΘ 
Δ] ο4 το ἴῃ 629 {ἴΦΞ,ὄ ὅ66 οἡ 551. 

δ5ὅ2. ϑείλαιον : ποῖ α«ἰἰ10. σῖτἢ 
τοῦτον, Ὀὰὺ ΡγΙΘᾶ,, πδ΄ 45 1 15 δα ρα 
ἴοὸ ὑπ6 5Β0}]. ἴῃ 12, οὐ δύναμαι δείλαιος 

εὕδειν. [Ὁ 18 Ἰηοϑὺ ΘΟΠΊΠΊΟΩ ἴῃ {ΠπῸ 
Τοσυτηι]α οἴμοι δείλαιος. Τῃ ΘΟΙΘαν ἴΐ 
ΠΟΥΟΥ [8 Κ65 {Π6 «τγῦ., ἴῃ ὑΓαρΘ αΥ ΓΆΓΟΙΥ ; 
50 {παὖ {πΠῸ τρδαίηρ οὗ Ηογυννοσάρη δηᾶ 
6166], οὐ τὸν δείλαιον . . . μητέρα, ΘΥ̓ΘῊ 

1 οὐ υνῖβο δα βίου, 15 ἴοὸ Ὀ6 5118- 

Ρθοίβά. --- τὴν μητέρα : 5Π16 15. Β4 {{]Ζρᾶ 
ἴῃ 7 λοβηι. 842 {{. [ῸΥ ἀβαγυ, πα ἴῃ Ηοτ- 
ΠΪΡΡ. 9, ἴοΥ ἀγα ΚΘΗ 688 84 ΠΡΟΣ Υ. 

553. Εὔπολις : οἵ ΑἴΠθη5, οὔθ οἵ 

{πὸ πηοβῦ σο] οὈγαίθα ρμορίβ οἵ {πο ΟἹ 
Οοιποᾶν (Ηογ. αἱ. 1. 4. 1), θοτῃ ἃ οὺῖ 
4405... ὙΠΘη βουθηΐθθη ψϑαῦβ οἱ 

6 ργοδαοσρᾷ [8 ἢγβύ ρίθοθ ἀροῃ {πο 
βίαρθ, ΡῬτῸΡ. ὉΠἅΘΓ (ῃ6 πᾶιὴθ οἵ 

ἈΠΟΙΠΟΥ, ἃ5 στ. 414. ΗὔὌ αϊρα αὔΐον 

(ΠῸ γϑὰγ 412, αἀπὰ Ὀοΐοτο {πΠ6 ϑηᾶ οὗ 

[π6 ῬΘΙοροηποβίδη γᾶσ, 6 βΒίουνυ 
{πα ΑἸο δα ἄο5. μαὰ Πῖπι ἀσουνπθα οἢ 
[πΠ6 νογᾶρο ἴο ΒΟΥ ἰ8 ἔδ[βο. - 
Μαρικᾶν : 806 ΤἸηϊτοά. ὃ 29. ὕπ᾽ 
τΠ18 ποη- ΠΟΙ ]οηΐο, ΡΓΟΡ. Ῥγβίϑῃ, ΠΒΤῚΘ, 
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5 ’, Ἂ Ε ᾽΄ ε ἣΝ Ν ΄ 

ἐκστρέψας τους ἡμετέρους ΙἹππέας κακὸς κακως, 

Ν 3 ἴω “ ͵ὕ ΄“ ἐς ν 5 ἃ 

δ55 προσθεὶς αὑτῳ γραυν μεθύσην του κόρδακος εινεχ, ἣν 
,7ὔ 7 ’ οὶ ἃ Ν ΄“- » 

Φρύνιχος πάλαι πεποίηχ᾽, ἣν τὸ κῆτος ἤσθιεν. 

εἶθ᾽ Ἕρμιππος αὖθις ἐποίησεν εἰς Ὑπέρβολον " 
ἄλλοι τ᾽ ἤδη πάντες ἐρείδουσιν εἰς Ὑπέρβολον 

Ἂ 3 ἈΝ ΄- 9 ,ὔ Ν 9 Ν ΄ὔ 

τας ειἰκοὺυς Τῶν ἐγχέλεων τας ἐμᾶς μιμουμένοι. 

ΕπΡΟΙ] 5 αὐἰξαοκρᾶ ἩνγΡουθο] 8, δύ ἃ8 
ΑΥ. αἰξαοκρα ΟἸθοη ἴῃ ἐπ Κηϊρλί5. -- 
παρείλκυσεν : ἀγαφφεά τροη ἴπ6 βίαρθ; 
παρά 8ἃ5 ἴπ πάροδος (οὗ {π6 ΟΠΟΓ 8), 
παρελθεῖν (οἵ δΔῃ ΟΥ̓́ΔίΟΙ, 88 ἴῃ ΤΠυο. 
Υ]. 15. 8). 80 παράγειν, Παη. 1064. 

564. ἐκστρέψας : 566 ὁοη 88. ΤῊΘ 
Μαρικᾶς ἰδ ῬΙΟΌ. τοΐουγθα ἴο αἴ80 ἴῃ 
ΕῪρ. 149, ἐκ δὲ τῆς ἐμῆς χλανίδος τρεῖς 

ἁπληγίδας ποιῶν, πιακίπφ ἔΐτοα οἷοαΐε8 
([π6 Μαρικᾶς ἀπ ὕνγο ΟΥΠ6Γ Ρ]8.08) οὐἕ 
97 πιῃῷ τοῦθ (ἴπ Κηϊσ᾽ίδ). ἘῸΥ {Π6 
ἰποϊδῖν ἀρίθηοο οὗ Ἐπ ΡΟ]185, 5866 οί 
ΟΠ φαλακρούς, 840. 

δδδ. γραῦν : {πῸ τηοίπον οὗ Ἡγροτ- 
θοῸ]ι5. Οτγαΐοβ πδᾶ αἰγοδᾶν Ὀγοιυρῃῦ 
ἀγα ΚΘῊ ῬΟΥΒΟΠΒ ΠΡΟῚ {6 βίαρθ. 

556. Φρύνιχος: [Π6 οοπηῖο Ρορῦ οὗ 
{Π18 ΠΑΙῚΘ ({Π6ΥῸ γγΟΥΘ 4180 ἃ {Π8ΡῚ0 
Ῥοορύ δπᾶ ἃ βίαϊοδιηδῃ οὗ [Π6 β8 116 
Π8Π16), ἴΠπ0 βοη οὗ Εὐπποιηϊᾶδβ, γὰ8 8. 
ααΐποῦ οὗ ΘΟΠΒΙ ἄρ Ὁ]6. ᾿ΠΡοΥΐϑηοθ, 

1ποὰρἢ ποΐ τοορὶνϑα, ἰὉ ΒΘΘΙη8, ἰηΐο 

[Π6 ὀάποη ὈΥ ἴπ6 ΑἸοχαηάγϊαηβ. Ηθ 

οοπρηαρα βουουαὶ {{πη|ὸ5 ἢ ΑΥ.; 
ἀραϊηβί {Π6 δίχα, ἴου ᾿ἰπβίδηοθ, ἢ 

[Ὡ6 Μονότροπος, ΨΥ ΏΪΟ. αἰίαϊηθα {ΠῸ 
{Π|τὰ σταᾶθ, δῃᾶ δραϊπδὶ ἴπ6 1 γου8 
ἢ 16 Μοῦσαι, Μ ΏΪΟῚ τροοϊνοα [Π6 

ΒΘΟΟΠΩ ρμγῖΖρο. Ηρ ἀϊο64, ΡΓΟΌΡ. ἴῃ ΒΊΟΥ, 
Ροΐοτθ ΑΥ. --τ τ Βθοὴβ {πᾶ ῬΒΓΥΗΪ- 
Ουβ Πα ρῥγοάμπορα ἰπ οπθ οἵ 1118 
ῬΪαγβ ἃ ἀὐαηΚοη οΙα νοτηδη, ὙὙη0 
ἀαπορά {Π6 κόρδαξ, 84, ἰἴῃ 1Π6 {Γᾶ γ68- 
τς οΠδγδοίο οὗ Απαχγοιηθᾶάδ, νγἃ8 

ΘΧΡοΟΒΘα ἴο 8ἃ 568: ΠΟ ηβίου. ΕΠΡΟ] 15 

Ἰμηϊαἰοα {18 ἄρθνϊοθ ΤῸ {Π6 ῬυΓΡΟΒΘ 

οὗ τἱαϊοα]ηρ {πΠ6 τηούπον οὗ Ἡγροτῖ- 
ῬΟΪὰ58. Α 511Π|}18᾽ ἰγτανθδίυ οὗ {86 
ὑγαρὶο Οπδυδοίοσ Απατγοχηρθᾶδ 15 ἐουπᾶ 
ἴῃ Τῆλοϑηι. 1088 {{., ἀηα ῬΟΒΒΙΌΙΥ 4150 
ἴῃ ῬΙαῦ. Οοηι. δ. --- ἤσθιεν : τῦα8 70Υ 
εαἰΐηρ ; οοπαῖϊνο ᾿πηρΐ. 

557. Ἕρμιππος : 8150 ἃ Ῥοσῦ οὗἉ {π6 
ΟΙΑ Οομιθᾶν, βοιηθνμαὺ οἱου ὑμδη 
ἘΠῸΡΟ]ΪΒ. δηα Ατ., ἃ νἱοϊθῃῦ ορροπθηῦΐ 
οὗ Ῥουΐοὶθβ, ΠΟΤῚ 6 ἃ 5581164, Τορούπμου 

ἢ Αδραβδῖα. [1ἢ {π6 ᾿Αρτοπώλιδες 
(Βυοαα-ισοηιθ}) ἢὮΘ αἰϊδοκρ Ηγυροτ- 
ΡΟ] 8. 

558. ΤΊΘ ἴάθῳ 15, “"δῃηα Ῥυθβθητν 
ΟΥ̓ΠΘΥΒ ΓΔ ΚΘ 8η αἰίδοκ αἰ ἑοσείδεγ ΡΟΣ 
{π6 βίησίο ἩΥΡΟΡΌΟΙ] 5. ϑοῖηθ τϑδα. 
ἄλλοι, ὨΟνΤΘΥΘΥ, Δα τΘη 6. αἰΐ ἐδε ταϑί. 

- πάντες : ΡΙαῦ. Αἰς. 18, ἣν δέ τις 
'γπέρβολος, οὗ μέμνηται μὲν ὡς ἀνθρώπου 
πονηροῦ καὶ Θουκυδίδης (Υ111. 73. 2), 
τοῖς δὲ κωμικοῖς ὁμοῦ πᾶσι διατριβὴν 

ἀεὶ σκωπτόμενος ἐν τοῖς θεάτροις πα- 
ρεῖχεν. ὙἼΤΠΘ οομηΐϊο ρορῦ Ρ]δἴο 15 650. 
τπηρϑηΐ, πὸ αἰζαοκοα ἩγνΡοΎΌοΟΪτ5 ἴῃ 
ἃ ΡΙΑΥ Πδιηρα ΑἿΘΥ Πἰπη ἃ Πα ΠΊΔΥ͂ 
μὰν Ὀογγοννοα βοῆῖθ οἵ {π6 ἀρίδ!β 
ἔτοπι (Π6 πὶ φἠίδ. ---- ἐρείδουσιν : ἴῃ {Π6 
δοῖ. {π|8. νϑ Ὁ Τηθδη8 ἰδαπ ΟΠ6 {Π]πρ' 
ἀραϊηβῦ ΔηοίΠου, {πο 2 7685, ἴῃ ἃ Πι08- 
{116 56η56, 88 Ποιη. ΠΣ χα. 181, ἀσπὶς 
ἄρ᾽ ἀσπίδ᾽ ἔρειδε, κόρυς κόρυν, ἄνέρα δ' 
ἀνήρ. ἴῃ ἴΠ6 τηϑίϑρμουῖοα! 56Π86, 
Ργθ88 ᾿αγὰϊ ἌΡομ, ἰἴΐ 18 ΒΘΘ ΠΗ ΠΡῚΥ ἴπ|0. 
Ιηῃ {π6 πηϊᾶ. 10 18 πϑρα οὗ τηπύαδ] ο0ῃ- 
ἰοδύ, 88 ἰῃ 1576. Οὐ Ηοπι. ΤΙ, Χπαι. 
738, μηκέτ᾽ ἐρείδεσθον. 

559. τὰς εἰκούς κτέ. : ἔλα ἐπιαῷθ 
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560 ὅστις οὖν τούτοισι γελᾷ, τοῖς ἐμοῖς μὴ χαιρέτω" ( 
΄ῪΝ ῪΝ΄οὰἃ ε ’ ( 

ἣν δ᾽ ἐμοὶ καὶ τοῖσιν ἐμοῖς εὐφραίνησθ᾽ εὑρήμασιν, 
ἐς τὰς ὥρας τὰς ἑτέρας εὖ φρονεῖν δοκήσετε. 

ε ’ὔ Ἀ “ 

ὑψιμέδοντα μὲν θεῶν 
Ζῆνα τύραννον ἐς χορὸν 

506 πρώτα μέγαν κικλήσκω" 

(Στροφή.) 

μ᾿ ΜΝ 
τόν τε μεγασθενὴ τριαίνης ταμίαν, 

γῆς τε καὶ ἁλμυρᾶς θαλάσσης ἄγριον μοχλευτήν' 
καὶ μεγαλώνυμον ἡμέτερον πατέρ᾽, Αἰθέρα 

570 σεμνότατον, βιοθρέμμονα πάντων" 
’ ε ἡ ἃ ε ’ 5 “- ΄ὕ 

ΤΟΝ θ᾽ ὑππονωμαν, ος ὑπερλάμπροις ακτισιν κατέχει 

γῆς πέδον, μέγας ἐν θεοῖς ἐν θνητοῖσί τε δαίμων. 
575 ὦ σοφώτατοι θεαταί, δεῦρο τὸν νοῦν πρόσχετε' 

ἠδωτημέναι γὰρ ὑμῖν μεμφόμεσθ᾽ ἐναντίον. 

(ϑπιῖϊ6) 9 ἐΐ6 οεἰ8β. Οὗ. Εᾳφ. 8θ4 ΤΠ, 
ΠΟΘ {ἴῃ βδιιβαρο- ΘΔ]. Υ 58 ἴο 

ΟἸθοη, “ὙΟΌΙΓ οᾶ86 15 κ ἐπαΐ οὗ 

1056 γῆ 8} ἔοὺυ 6615: θη ΘυοΥ {Π6 
ΡῬΟΠα 15 511} {ποὺ οαΐοῃ ποίῃϊηρ, θαΐ 

1 τον δἰ {ῃ6 τὰ πρ δπα ἀονπ 

ΠῸΥ ἴακΚθο; δῃᾶ νοῦ οδίοῃ 1 νου α]8- 
τὰ {Π6 οἷΐγ.᾽ 

662. ἐς τὰς ὥρας τὰς ἑτέρας : τιπΐο 
(μπέϊ!) ἐΐα οὐδοῦ ϑ8βαϑοηβ, ἴ.8. αἰιυα 8. 
ΟΥ αι. 880; 7 λέβηι. 960, ἐκ τῶν 

ὡρῶν ἐς τὰς ὥρας. ἘΓ. 7]ρὴ. Α. 122, 
εἰς τὰς ἄλλας ὥρας. 

ΗρΓΟ 15 {πΠ6 ΡΙδοθ ΤῸΣ {ῃ6 μακρόν ΟΥ 
πνῖγος. 8ὅ66. β,ῬΘΠΘΥΆΙ ποίΐθ ὁπ {Π6 
ρματαδαβὶβ, 810 ξ3,2, πᾶ Ιηἰτοὰ ὃἥ 18, 

Τοοί-ποίρ. 
568-574. ΤΟ στροφή ΟΥ δή. [Ιῃ 

{18 ἃηα {Π6 δηςβίσορμο (595-006) 
ἴῃ6 ΟἸγιμρίδη ρσοῦβ ΓΘ ΠῸ ΙΟΠΡῸΓ 
ΒΕΡΘΓΙΒΘΑΘΩ͂, ΓΠοὰρ.570 πϊρηΐ βαρροβί 
{86 Το] ρσίοη οἵ [Π6 ΒοΟρΡ ῃΪβίβ. 

566 ἢ. Ῥοβοίάοῃ, 88 ἐνοσίχθων ΟΥ 
ἐννοσίγαιος, 5 τηραηΐ, Ηδφ 15 ΘΟΠΪΟΔ ΠΥ 
οΟΠΟρΙγΘα ἃ8 ἀξαυΐηρ τοϊίΐι ἃ ἰευογ. 

570. Αἰθέρα: ΠοΙ6 ποῦ ἴο "Ὸ ἐΪδε- 
ἐἰηρτιβηθα ἔγοχῃ ᾿Αήρ. --- βιοθρέμμονα : 
φ΄. Ἐὰν. ἘῚρ. 99, τὸ δυστυχὲς βίο. ! 
ἐκεῖθεν ἔλαβες, ὅθεν ἅπασιν ἤρξα:ο 

τρέφειν (3. βίον) ὅδ᾽ αἰθήρ, ἐνδιδο "- 
θνητοῖς πνοάΞ. 

571. ἱππονώμαν: Ηο]Ϊο05, 8ἃ8 ατγῖν ον 
οὗ {Π6 οπασίοῦ οὗ {Π6 β0π, 

δ74. δαίμων : {Π6 ατροκ8 οδ]]οὰ 
1η6 ρσοάβ δαίμονες, 'ἴπΠ 80 ἴὯΓ ἃ8 {ΠπῸν 
ΘΧΟΓΙΟΪθοα δὴν αἰγθοῖ ἱπῆπθηοθ ΠΡῸΣ 
Ὠυμηδη αἴαϊτβ. ϑομπηοίη685, Πουνόνου, 

δαίμονες 15 ιδοα ἰπβιοδα οὗἉ θεοί το γοὶν 
Του {Π6 βᾶΚὸ οἵ ναγὶθίγ. 

575-594. ΤΊ ἐπίρρημα. ΤἼΘ βρθο- 
ἰδίουβ ἃτὸ 5{1}} ἀαἀγοββοα; δαί πονν ἴἰ 

ἰἴβ ΠῸ ἸΙοηροῦ {π6 ροοῦ γ 0 δ ἀγοϑβοκ 
ποτὶ {πσοῦρὴ {πὸ ΟΠοόγιβ, θαΐϊ {||Ὸ 

ΟἸΠΟΓῚΙΒ ΓΟΒῚΠΙ65. 115 τῦϊο οὗ ΟἸουβ, 5ὸ 

παῦ νγθ ἅτ ῬΥΓΥ ἴῃ {π6 ΡΪᾺΥ ἀραΐη 
πα ΡΑΓΕν ἴῃ {πὸ το! ν. 

575. σοφώτατοι : {Π60 βρθοΐδίογβ 

οοὐἹα θῸ 8ὸ Δα γοββϑα ἴῃ ἴΠ6 βοοοπὰ 

ΟἸοιιεῖα. ἃ8Β. Μ6Ὶ1 485 ἴῃ πὸ ἢσγβί. (ᾧΣ 

δ8δ, ἀπ 806 [πἰτοά. 8.90, 
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πλεῖστα γὰρ θεῶν ἁπάντων ὠφελούσαις τὴν πόλιν 
Μ᾿ ε “ἊἉ ’ Ψ Ξ ΕῚ 5 Ἄ, Ἄ 

δαιμόνων ἡμῖν μόναις οὐ θύετ᾽ οὐδὲ σπένδετε, 
αἵτινες τηροῦμεν ὑμᾶς. ἣν γὰρ ἢ τις ἔξοδος 

ὅ80 μηδενὶ ξὺν νῷ, τότ᾽ ἢ βροντώμεν ἢ ψακάζομεν. 

εἶτα τὸν θεοῖσιν ἐχθρὸν βυρσοδέψην Παφλαγόνα 
ἡνίχ᾽ ἡρεῖσθε στρατηγόν, τὰς ὀφρῦς συνήγομεν 
κἀποιοῦμεν δεινά: βροντὴ δ᾽ ἐρράγη δι᾽ ἀστραπῆς" 
ἡ σελήνη δ᾽ ἐξέλειπε τὰς ὁδούς - ὁ δ᾽ ἥλιος 

585 τὴν θρυαλλίδ᾽ εἰς ἑαυτὸν εὐθέως ξυνελκύσας 

571. Ῥδῃ βοηᾶβ {π6 Αὐποηϊδη8 8 
ΤΊΘΘΒΑΡΘ ΟἱὨ 5ΒΙΤΉ1]Δ7 ΤΟΡΤΌΔΟΙ {ΠΤΟῸΡῊ 

ἴΠ6 ΘΟΥ ΤΟΥ ῬΗΙαΙΡΡΙά65, Ηαΐ. νἱ. 1. 
(ἢ θ08 

579. ἔξοδος : ἴῃ {Π6 ΤῊ] ]1ὩΥῪ 56Π86. 
ὅ80. βροντῶμεν : ὑπυΠ66᾽ ΟΥ̓ ΤΑ 

νγ88 ΤΟρΥαΘα 85 8 ΟἸΘΙ το ΖΘι8 

(διοσημία), πα 164 ἴο 84ῃ Δα] ΟὐΤΠΙηθηΐ 
οὗ {Π6 Δββθυηῦ]ν. Οὐ «Αεἰι. 151. ΑἍὄὔβἴτηϊ- 
14 υϑᾶρθ διηοπρ {Π6 ῬΟΙΊΔΏΒ 15 Μ161} ᾿ 

Κηον. 

581, εἶτα : αεσοογαϊησίῃ, ΤΟΥΤΩΪηρ᾽ {Π6 
{Δ 51 0100 ΤΟΙ ἃ σΌΠΟΙΔΙ ῬΤΟΡΟΒΙΠ]0Ὲ 

ἴο ἃ ΒΡ6ΟΙ41 Δρρ]]οδίϊομ, νυ] Ο ἢ 111π|8- 

ἰγαΐθβ 105 σουγθοίη685. --- βυρσοδέψην 
Παφλαγόνα: οΓ ῳ. 44. (Ἰδοη νγᾶβ 
πΘΙΠοΥ αρἠίαφοπίαη ΠΟΥ͂ ἑαπποῦ. Ἠ]8 
ΤΌΠΟΥ νγὰβ [Π6 ΟὝΠΘΙ οὗ 8 θχίθηβίὶνθ 
ἰΔΏΏΘΥΥ ἴῃ ὙΥΠΙΟῚ ΤΩΔΗΥ͂ 5]αν 68 ὙΘΙΘ 

ΘΙ ΡΙουοα. Α5. ἰο ΠπΠαφλαγών, πιο 

ΒΘΥΘΙΆ] {1Π|6058 ὈΥῚ ΑΥ. ἴο ἀοβιρηδίθ 
ΟἸροη, ΚΟΟΚ τοραγαβ 10 ἃ5 ἃ Ῥ]ὰν ΠΡΟῚ 

παφλάζω, ε8ρζ[ιυΐίογ. "6 ψογα 15 οἴμου- 
ὙΥ156 ΒΥΠΟΠΥΤΙΊΟΙΙΒ 1 δαγϑατγαη. 

582. ἠρεῖσθε: ἴοΥ {π6 {{π|6 οἵ {115 
ΟΟΟΙΤΤΘΠΟΘ, 566. Τηίτοῦ. ὃ 80. Νοίθ 
1Π6 ἔοτοθ οἵ {π6 ἱπηρῖ. 88 σοιηραγθαᾶ 
ΜΙ [Πη6 8ογ. ἴῃ δ87. --- τὰς ὀφρῦς : 
φΓ. Γίι!. 1566, ὀφρῦς συνῆγον ἐσκυθρώπα- 

ζ(όν θ᾽ ἅμα. 

ὅ83. ἐποιοῦμεν δεινά: 5606 οη 988. 
- βροντὴ δ᾽ ἐρράγη κτέ.: ἃ Βοροιηΐην 

ῬδΙοαν οἢ ΟΡ. ἘῪρ. δ07, οὐρανοῦ ὃ 
ἄπο [ ἤστραψε, βροντὴ δ᾽ ἐρράγη δὶ 
ἀστραπῆς. 

584 {. Τὸ 15 ἀποογίαϊη συ παῦ ἡδίι- 
Υ8] ῬῃΘΠΟΙΏΘΠΟΙ 15 πηθϑηῦ ΠοΥΘ. 8366 
Τηἰτοά. ὃ 30. ΤΆ 1π6 Πού ὈοαΪ65 

ὙΘΙΘ ΤῊΘΥΘΙΥ ΟὈΒουΓοα Ὀγ οἹοπαβ, {Π6 
Ιδηριαρθο 804 15 Δρβδιχαᾶ; ψΠΘΓΘΔΒ 

ΘΟΠΡ565 οδϑηποῦ 6 τηθϑηῦ ὈΘοδτι86 {Π6 

ῬΠΘΠΟΙΊΘηΟΙ αἰροίθα σὰ ἃ Πα ΤΠΟΟΠ 
ΒΙΤ ] ΓΔ ΠΘΟΙΒΙΥ, 8η4 {Π6 τηοοῃ ΘΟΙ]α 
ποῦ Ὀ6 5814 ἐκλείπειν τὰς ὁδούς αὖ ἴΠ68 
{ΠπΠὴ6 οἵ ἃ 5014 7 ΘΟΙ056 ΠΥ ΤΠΟΓ6 {Π 80 

δῦ ΔΏΥ σΟΠ] απούϊοη οὗ ΒΒ. δ ηα ΤΊΟ0ΟΠ. 
Ιῃ ΔΥ Οᾶ86, ποτ νγὰϑ ΠῸ 60]1086 

ΒΥΠΟΤΟΠΟΙΙΒ 1 Δ Κποννη Θ᾽θούοη 
οἵ ΟἸΘοη 85. β'ΘΠΘΙΔΙ. --- ΤΠ 15. βύσι Κῖηρ 
{μαὺ {πΠ6 ΟἸουαβ Ῥθρὶη τὸ 161] νῆηδῦ 

ἐλον ἀιᾶ, θὰὺ ῬΘΟΟΠΊ6 80 ΦΌΒΟΥ 64 Ὑ]Ὲ 
Ππ6 576 οὐ-τηαύίου ἐπδὺ ὑΠ6Ὺ [61] 4180 
γηαῦ ἴη6 855 8ἃΠπα το (Ἰα : «ὡπᾶ 

ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ 15 {Π15 ΤΟΊ ΡΚΑΌ]Θ 1 σρῖρυ- 
ΘΠΟΘ 15 Τη8 6 ΤΠ ΥΟΪν ἴο ἃ βἰουτη-ο] σα, 

ἴῸΥ ἴῃ {Π|5 σα86 {πον τηϊρηῦ ΤΏΟΥΘ 
Ροϊπίθα!ν πᾶν βαἰα ὑπαὺ ἐλεψ ορβουγοᾶ 
{Π6 5 δη4 Τηο00ῃ. 

δ8. ΤΊ βη 15 οοποοὶνορᾶ οὗ 88 ἃ 
ἸΔΤ}0, 8η4 ἴῃ {185 Του ῬΘΥΒΟ ΗΘ, 
Ιὴ ἃ 511Π}118} ΠΌΤΠΟΥΟΙΙΒ ῬΟΙΒΟΙΪΠ6ἃ- 
ἴϊοῃ, ϑίγαίβ, 40, βαγβ, εἶθ᾽ ἥλιος μὲν 

πείθεται τοῖς παιδίοις, [] ὅταν λέγωσιν" 
ἔξεχ᾽, ὦ φίλ᾽ ἥλιε, ὁα. ὙΠΟ ῬΟΙ͂], ἰχ. 
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5» ῪὉ » ΕΝ 3 ’, ’ 

οὐ φανεῖν ἔφασκεν ὑμῖν, εἰ στρατηγήσει Κλέων. 

ἀλλ᾽ ὅμως εἵλεσθε τοῦτον. φασὶ γὰρ δυσβουλίαν 
“- - ᾽ὕ -“- “ 

τῇδε τῇ πόλει προσεῖναι, ταῦτα μέντοι τοὺς θεοὺς 
ψι τ κ ΕΠ νὰ ΄, διηλόενοι ΄ ΄ὕ 
ΑΤΊ ἂν υμεις ἐξαμάρτητ ΕἾΤυ Το βέλτιον τβέτειν. 

590 ὡς δὲ καὶ τοῦτο ξυνοίσει, ῥᾳδίως διδάξομεν. 

ἢν. Κλέωνα τὸν λάρον δώρων ἑλόντες καὶ κλοπῆς 
ΓῚ ΄, ΄ 3 ο , Ν 4..... 
εἰτα φιμώσητε τούτου ν τῳ ξύλῳ τὸν αὐχένα, 

κὶ 5 39 “Ὁ ε “ἊἉ » Ξ ’ὔ αὖθις ἐς τἀρχαῖον ὑμῖν, εἴ τι κἀξημάρτετε, 
φ., Ἃ, ᾿ς ΄ Ν ΄ὋὉ ΄Ὁ ’ ’ 

ἐπὶ τὸ βέλτιον τὸ πρᾶγμα τῇ πόλει συνοίσεται. 

95 

123, ΤΟΙ ΔΥΚ5 ὑπαὺ ΟΠ] ΓΘΙ ΘΓ 80- 

οἰβίομηρθα 50 ἴο θχοϊδίτη ὁπόταν νέφος 

ἐπιδράμῃ τὸν θεόν. 

ὅ87. φασὶ γὰρ κτέ.: {πΠ6 ᾿Αθηναίων 
δυσβουλία μαᾷ ὈΘοοΙηθ ΡῬΓου θα]. (ἢ 
ἘΠΡΟ]. 214, ὦ πόλις, πόλις, ] ὡς εὐτυ- 

χὴς εἶ μᾶλλον ἢ φρονεῖς καλῶς. ΤΠ6 

ΟΡ ποη ἰπαὺ {ΠπΠ6 σοᾶβ οατϑα ἋῸΓ7 {πὸ 
ΑΥΒμΘηΔηβ οὐδ οὗ 8}1 Ῥτοροσίίομ ἴὸ 

{Π6ῚΡ τηϑτιῦ 15 ΤΟΡρυβθηΐϊθα 1Π ΟἿΓ Ρ88- 

5956 485 ὈΘΙηρ' ΡΌΠΟΓΙΓΑΙ (φασί), ΠΟΓΙΘΑΒ 

ἴη ἢ εοὶ. 470 {., αὐΐοῦ 1ῃΠ6 ΠΠΔΡΡΥ 

ἰββ6 οὗ {Π6 γγασ, {Π185 58 1ὴ6 βαυηρ᾽ 15 

ἈΒΟΤΙ ΘΑ Τ ΘΓΟΙν ἴο {π6 ἃροθά, τῶν γε- 
ραιτέρων. 

ὅ88. ταῦτα: νγα ΒΠοι}]α οχροοί ἅττ᾽ 
ἂν μέντοι... ταῦτα κτέ᾽, ῬΙῸΡ. {Π6 

σιιθ οχρηδίίοη 185 {παὺ {π6 οἰδῖιβο 
Ῥγθοραϊηρ ταῦτα 18 ἰγραίθα 85 θοὶπσ 
Θααῖν. ἴο φασὶ γὰρ πολλὰ μετὰ δυσβου- 
λίας ἐν τῇδε τῇ πόλει πράττεσθαι, ἀηὰ 

[Π6 Τ6]. οἴατιβθ 15 ΘΡΘΧΘΡΌΓΟΔΙ]. 
ὅ91. λάρον: νἱῖἢ τοΐοσθποθ ἴο ἢΪ5 

ΘΥΘΘΟΥ ἀνᾶγίοθ, {π6 σε Ἰοηρ Ῥτο- 
γΘΓΌΙΑΠν νογδοίοιιβ. 850 ἴῃ ἔφ. θδ0, 
ΟἸΘοΟΠ’Β 868] 18 λάρος κεχηνὼς ἐπὶ πέ- 
τρας δημηγορῶν. 

592. φιμώσητε.... τῷ ξύλῳ: πηιῖ:- 
Ξίο εὐὐει ε[ι6 οοἰ αν, Ἰυατπ ΟΥΟΙΙΒ ἴοΥ ρμέ ἡ 5 
πεοῖΐ ἵπ ἰδα οοἰἰαγ. Α8 {15 νοῦ Κοὸρ 
Βΐμη ἔγομπη βυγα!] ον ῖηρ Ἰασρο ΟὈ] ΘΟί5, 

: 
ἤ 

ἀμφί μοι αὖτε, Φοῖβ᾽ ἀναξ, (᾿Αντιστροφή.) 

85 ΡἼ115 40, 10 15. 641164 πιισείϊησ. ΤῊΘ 
ξύλον νγὰ8 δὴ ἰπβίσιπηθηΐ οὐἠἨ Ρῃῃ]8}- 

τηθηῦ οἰζμοῦ ἴου {πΠ6 ΔηΚΙ65 ΟΥ ἐπ6 
ΠΘΟΚ, ἀπα {π6 {θοῆπῖοαὶ ΘΧΡΓΘΒΒΙΘῊ 

ΤοΥ ϑιρ] ουίηρ ἰὖ ννὰβ ἐν τῷ ξύλῳ δεῖν, 
γΠΘπο0 ΚΟΟΚ, ν τ οὔμουβ, ᾿ἰηἰγοά τι ο8 

ἐν, νΥ1{Π ΡΠ ΔΘΓοβίβ, ἰηΐο {Π6 Ῥγθβθηΐ 

ῬΑΒΒΑΡΌ, ἃ5 Β660ῃ ἴῃ {ΠπῸ ἰοχί. 
894. συνοίσεται: ονοηϊού ἰἴπ 

Ραγίθιῃη τ] 1 ΟΥΘ . ἘΕἸΒΟΠΟΓΘ 
ἴῃ Αἰ. {πΠ6 δοῦ. 15 80 8064 ; Ρυΐ Ηαΐ, 

ΘΙΏΡΙΟΥΒ ἴΠ6 πιϊᾶ., ἃ8 ἷν. 15. 10, ν. 82. 
6, εἰο. 

δ95ὅ-600. ΤῊ ἀντιστροφή (ἀντίστρο- 
φοΞ), ΟΥ ἀντῳδή. 

ὅ95. ἀμφί μοι... ἄναξ: {Π6 νόμος 
ὄρθιος ---- οὐεἠιίαη (Ἰιἰφἠ-ρτιοἰιεα]) εἰγαίη ---- 
οὗ Τουράμᾶοσ θορᾶῃ, ἀμφί μοι αὖτις 
ἄναχθ᾽ ἑκατήβολον ἀδέτω φρήν. 80 
Π. Ποηι. τ8. 1, ἀμφί μοι Ἑ ρμείαο φίλον 

γόνον ἔννεπε, μοῦσα. Ἐπ. 7το. 811, 

ἀμφί μοι Ἴλιον, ὦ μοῦσα, ἄεισον. “16 

ῬΙΌΠ. μοί ἄοοθ5. ποῦ ἀδθρθῃᾷᾶ οὴ ἀμφί. 

ΤῊΘ Ἰατου ἀΒῈ4}}ν ρΟΥΟΓΙΒ ἃ ΤΟἸ]ον- 

ἴπρ 866. 85 ἴῃ ἀμφί μοι Ἴλιον ἄεισον, 

ὙΥ ἢ νν ΠῚ ἢ τᾶν Ὀ6 ΘΟΙΠΡΑΓΟΩ͂, πρός σε 
τῆς δεξιᾶς, πρός σε γονάτων (866 Οἢ 
184). ΓΝ ἀμφί μοι ἰ8 ῬΓΘΙΘΓΑΡΙΘ 
ἴο ἀμφ᾽ ἐμοί (566. οη 488). ϑϑοπηθ πη 68 
μοί ἰΒ ποΐ ἱπβουίρα αὖ 84}1, ἃ8 Π. ἤορηι. 

1, ἀμφὶ Διὸς κούρους ἑλικώπιδες 0 
φῶ" 
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Δήλιε, Κυνθίαν ἔχων 

ὑψικέρατα πέτραν - 
ν - ἣν. Ψ ’, » » ͵ 

ἢ τ᾽ Ἐφέσου μάκαιρα πάγχρυσον ἔχεις “- 

600 οἶκον, ἐν ᾧ κόραι σε Λυδῶν μεγάλως σέβουσιν" 
ν ϑόνον ’ὔ’ ε ’ὔ ’ 5 ’ 

ἢ τ᾽ ἐπιχώριος ἡμετέρα θεός, αἰγίδος 
Ν᾿ “ 3 Ψ 

ἡνίοχος, πολιουχος Αθάνα: 

ἔσπετε μοῦσαι. Τί 15 ῬΤΟΌ. {παῦ {Π15 νγὰ8 

ΑἸΥΔΥΒ ἴΠ6 οα86 ΘΠ {πΠ6 ἢγϑὺ 6178. 
γγὰ8 Π0 510]. οὗ [Π6 νοῦν οοπηθοίρα 
τ (Π6 Ῥ͵ΤῸΡ., 88 Π. Ποηι. ἡ. 11, 
ἀμφὶ Διώνυσον. .. μνήσομαι; 22. 1, 

ἀμφὶ Ποσειδάωνα, θεὸν μέγαν, ἄρχομ᾽ 
ἀείδειν. [πῃ Βομ. Οαά. γἱ1ϊ. 266 ἔ,, 

αὐτὰρ ὃ φορμίζων ἀνεβάλλετο (ϑ5ίγιιοἶ τι, 
ῥεψαηὴ καλὸν ἀείδειν [ ἂμ φ᾽ ἔΑρεος φιλό- 
τητος ἐυστεφάνου τ᾽ ᾿Αφροδίτης (ΏΘΓΘ 
{Π6 ῬΙΘΡ. ἴδκοβ {Π6 σθη.) ΒΟΙὴ6 866 8 

ουϊάρθποθ {παῦ {Π6 ἔοόσηηι]α νγὰ8 τ ΠΟ ἢ 
ΟΙΔΟΡ πᾶπη ΤοΥΡδηαοσ. ἈΑΑ5 ἴο ΟἹἵΓ 
ῬΑΞΒΑΡῸ ὙὙ6 Τητιβῦ ἈΒΒῸΠΊΘ ΟἰὑΠοΥ {Παὖ 1Ὁ 
νγ 85 τηρϑηῦ ἴο Ὀ6 ΓἹ ἸΘΌ]ΟΤΙΒ ΟΥ̓ 6156 Παΐ 
ΘΟΠΒΟΙΪΟΊΒΗ658 οὗ {Π6 οτἱρὶπ οὗ {Π6 ἔοτ- 
τηι]α Πα ῬΘρη ἰοβί. ΤῊΘ οιημθηαίοη 
αὖ σε ἴογ αὖτε Πἃ85 ὈΘ6η Ῥ͵ΓΟΡΟΒΘΩ͂, [Π6 
61Π10515 οἵ βοπιοίῃϊηρ πκὸ ἀδέτω ἣ 
φρήν Ὀοϊπρ' ἀββιηθ. ἘἘὙΟΠῚ {Π6 ἔτγθα. 

ΟἸοβθ οο]οοδίϊοη οὗ ἀμφί δηᾷ ἄνακτα 
ἴῃ ἴΠ6 προοίμιον ΟΥ̓ ἀναβολή οἵ {Π6 
αἸΓΠ ΤΆ τη, Π6Υ6 νγὰβ8 ΤΟυτηΘα ἃ ν ΥῸ 

ἀμφιανακτίζειν, Θααἷν. ἴο προοιμιάζεσθαι 

ΟΥ ἀναβάλλεσθαι. 

597. ὑψικέρατα πέτραν: οἱ Ἐ. Μ. 
04, 8, κέρατα γὰρ καλοῦσι πάντα τὰ 

ἄκρα, ὥς φησι Πίνδαρος" ὑψικέρατα 
πέτραν. ΟΟΙΏΡΑΓΟ [Π6 αρογτήδῃ -ἤογη ἴῃ 
ΒΟ ΠΔΙΏ6Β 85 771αἰΐοτίογη, ν ΠΟ ἢ ΔΥῸ 
ΥΘΙῪ ΘΟΙΏΙΠΟΙ ἴῃ Οὐ] Ζου]α μα. ΑΘ ΓΔ. 
Χ. 5. 2, ἡ Δῆλος ἐν πεδίῳ κειμένην 

ἔχει τὴν πόλιν καὶ τὸ ἱερὸν τοῦ ᾿Απόλ- 
λωνος" ὑπέρκειται δὲ τῆς πόλεως ὄρος 
ὑψηλὸν ὃ Κύνθος καὶ τραχύ. ἑαοῦ 
0 15 ἀθρουῦ {χορ Βυπαγρᾶ πα ἢν 
ἔθος "ὶρῇ. 1Ιὴῃ ον. 27εἰ. 11. 221, 1ὖῦ 18 

τηθηὐ]οη θα Διηοηρ {Π6 τηοτηΐδῖ 5 βού 
ΟΠ ἢἤγθ γ {Π6 πθ8Ὶ ΔΡΡσΌΘΟΝ οἵ ῬΠδε- 
μοι τ ἢ 1Ππ6 ομαγὶοῦ οὗ [Π6 βὰη. 

ὅ98. μάκαιρα: ΑτίοπηϊδΒ. ἘΡΉΘΒι8 
15. οἴΐθῃ στοραγαθα ἃ5 θοὶπρ ἴῃ ΤΥ αϊδ. 
Ηαΐ. 1. 142. 12, αἵδε δὲ ἐν τῇ Λυδίῃ " 
Ἔφεσος, κτέ. --- πάγχρυσον οἶκον : {Π6 
ἤδτηοτιβ [θὰ Ρ]6 οὐ Ασίθμβ νγὰβ θα}, 

δθουΐ 600 Β.ο0., Ὺ ΟΠΟυβΙΡσοη οὗ 
Ομόβαβ, 8 Πα τγὰ8 βϑῦ οὴ ἤσθ Ὀγ Ηοτγτοῦ- 
ἰγαΐτιβ οὴ {π6 πἰρσῃῦ ἴῃ γ]Οἢ ΑἸΟχϑη- 

αἀοὺ {ῃ6 ατραῦ νγὰβ Ὀοσῃ, θαὺ νγἃ8 Το- 

βίοσθα τὶ 511} ρσυθδίθυ. βρθ μου. 

ΡΙη., ἮΝ). ΠΤ. χχχυΐ. τὰἃ. 21. ἀΟΒΟΓΙΡΒΒ 
ἴπ6 Ἰαΐθυ ἔθιρ]θ τι ποῦὺὺ αἰδουϊτϊηδῦ- 

ἴηρ Δοουγαίο!υ ἴσοι {Π6 ΘΑΥ] ΘΓ; Ραῦ 

θυ θη {Π6 ΟἸΘΥ [6 }}0]6 15. ΔΙνγαυβ Γθοκ- 
ΟΠΘα διηοηρ {Π6 ννοπηᾶουβ οἵ Ἠθ]]οηῖο 
αι. ΟἹ Ἠᾶᾷὰΐ. 1. 148.8. [Τὺ ονϑᾶ 108 
ΓΘ ΒΊΓῸ5 ΟΠ ΘΗν ἰοὸ {π6 ΠΙΡΘσδ ν οὗ 
Οτοθϑυβ. ΟἿ Ηὰΐ. 1. 92. ἴῃ. 

601. ἥ τ᾽ ἐπιχώριος κτέ.: ΟὟ. ὑπ 
{Π18. ΠΟΙΉ. 18 5604. ἴῃ Δα αγ6858 (5866. Οἢ 
205) Δηα Ῥοοηρβ ἴο ἃ βϑυΐθβ 0 ἢ 

Ῥαρῖηβ ἢ ἃ νοῦ. --- ἡμετέρα : {Π6 
ΟἸοιβ. 5Ρρθὰκ δβ Αἰμρθηΐδη οἰ] ΖΘη8. 

80 ἴῃ ἤαη. 1501 ῬΙαΐο βᾶγ8 σῷζε πόλιν 
τὴν ἡμετέραν, ΠΟΤ ἴΠ6 Θιπμθπαδίϊοη 

ὑμετέραν ᾿δὰ8 ὈθΘη τοϑοτίθα το. (δ 
Αυ. 828. 

602. ἡνίοχος : 8ῃ Θρίρυϑτη ἴῃ ϑίθρῃ. 
ΒγυΖ. ὑπᾶρὺ Μίλητος 08}15. Το Πθυ8 
κιθάρας δεξιὸν (οἰουεγ) ἡνίοχον. (΄ 
Ῥιπᾷ. εηι. 6. 111, χειρῶν τε καὶ ἰσχύος 
ἁνίοχον. ---- πολιοῦχος : οὐ ἔφ. 581 ; Αὐυ. 
827; ΤΊλοβιι. 1140, Παλλάδα δεῦρο καλεῖν 

νόμος ἐς χορόν, ἣ πόλιν ἡμετέραν ἔχει. 
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Παρνασίαν θ᾽ ὃς κατέχων πέτραν σὺν πεύκαις σε- 

605 Βάκχαις Δελφίσιν ἐμπρέπων, κωμαστὴς Διόνυσος. ,. 
λαγεῖ 

»» 

ἦν ἡνίχ᾽ ἡμεῖς δεῦρ᾽ ἀφορμᾶσθαι παρεσκευάσμεθα, 
ε ’ “Ὁ ᾿ - »Ὃ“ 5 ’ ’ὔ 

ἡ Σελήνη συντυχοῦσ᾽ ἡμῖν ἐπέστειλεν φράσαι, 

πρῶτα μὲν χαίρειν ᾿Αθηναίοισι καὶ τοῖς ξυμμάχοις" 
610 εἶτα θυμαίνειν ἔφασκε: δεινὰ γὰρ πεπονθέναι 

ὠφελοῦσ᾽ ὑμᾶς ἅπαντας οὐ λόγοις, ἀλλ᾽ ἐμφανῶς. 

πρῶτα μὲν τοῦ ὃς εἰς δαδ᾽ οὐκ ἔλ ἢ ὃ Ἵ ρ μ μηνὸς εἰς δᾷδ᾽ οὐκ ἔλαττον ἢ δραχμήν, 
σ . ,ὕ ψ 5, πῇ ἃ ε ΄, 
ωστε και λέγειν απαντας ἐξιόντας εσπέρας ἷ 

608. (Υ αη. 1211. Ῥαιβ., δέξου 
Βρϑακίηρ οἵ {πῸ δβοθηῦύ οἵ ῬΆΓΠ 5518, 
58 Υ8, Χ. 32. ἴ, τὰ δὲ νεφῶν τέ ἐστιν ἀνω- 
τέρω καὶ αἱ θυιάδες ἐπὶ τούτοις τῷ Διο- 

νύσῳ καὶ τῷ ᾿Απόλλωνι μαίνονται. ΓΠ656 

ΟΥ̓ΡῚΘΒ ἃΓ6. οἴΐθη τηθητ]οπθα Ὀγ Ροθίβ. 

ΟΥ ϑοριῃ. Ἅ4πί|. 11268. Ἑνοη Αὐς 
γΌΠΊΘη υνοηῦ ἴο ῬΊΟΟΙΪΒ ἴο Ῥδγίοϊραΐθ 
ἴῃ {Π 61. 

604. σὺν πεύκαις: ςΓ Επγ. 7οη, 
110 1., (Παρνασσοῦ), ἵνα Βάκχιος ἀἄμφι- 
πύρους ἀνέχων πεύκας | λαιψηρὰ πηδᾷ 
νυκτιπόλοις ἅμα σὺν Βάκχαι“.--- σελαγεῖ: 
ΒΘΟΟΠΑ͂ Ρ6Γ8. τᾶ. οὐ 285; Α4εὐι. 924. 

ΤῊ τηϊᾶ. ἀπ Ράᾶ55. ϑπαϊηρ -εἰ [ῸΓ -ἢ 
ἢδ8 ὍΘθη οΔ]]οΘα ἴῃ αιοβίϊοῃ, 1 θοὶηρ 
οἸαϊμηθα {παῦ {Π|18 15. ἃ Θουσιρίίοῃ οὗ 

Ἰδαίου {ἰπη685, ΒΌΈΟΝ, 885 οοηγουίρα τῇ ᾿πίο 
τεῖ, δίκη ἰηΐο δίκει, εἴς., ΟΥ̓ ἴῃ ΒΟΠΊ8 

865 ἃ Τομηηδηΐ οὗ {ΠπΠ6 οἱ οὐ Ππορτᾶ- 

ῬὮΩΥ ἴῃ ὙΠΟ Ἑ νγὰ8 τπιϑρα ἴῸ Η. 48 
ἴο βούλει, οἴει, ὄψει, ἔστ ΠΟ ἐοβ ΠΟ ΠΥ 

15 νναπίθα. Βαΐῦ 566 Η. 384. 
606. κωμαστής: ς“( Επτ. Δαεεῖι. 

1108, δέχεσθε κῶμον εὐίου θεοῦ. ὅπ} 
« Βδοοῆῖο ργοοθββίοη (κῶμος) 15 Του πα 

ἴῃ {πὸ ρΡαγοᾶπβ οὗ {πὸ δῖγοσϑβ. 
607-626: [πὸ ἀντεπίρρημα. Ιπ {Π6 

ἐπίρρημα ἴπ6 ΟἸου 5 τηδλᾶθ ἃ οοτηρ]αϊηΐ 
οὗ {Πρὶν οὐπι ; ΠΟΙῸ ΠΟῪ τη ΚΘ ΟΠ6 ἴῃ 

μὴ πρίῃ, παῖ, δᾷδ᾽, ἐπειδὴ φῶς Σεληναίης καλόν. 

ΘΔ] οὗ {π6 τηοοη, ΠΟ που Πα 
τηθῦ 6 η ΠΟΥ ὙὙΟΓΘ βίαγίϊηρ. 

609. χαίρειν: ςΓ ἴκιΘ. [αρβ. 9, 
πρῶτος (τὸ χαίρειν) Φειδιππίδης ὁ ἡμερο- 
δρομήσας λέγεται ἀπὸ Μαραθῶνος ἀγγέλ- 

λων τὴν νίκην εἰπεῖν πρὸς τοὺς ἄρχοντας" 
Χαίρετε, νικῶμεν, καὶ τοῦτο εἰπὼν συναπο- 

θανεῖν. ἐν ἐπιστολῆ- δὲ (4 οἠὲοϊαί 
αἰβραίεϊι, ἴον ἰἴἃ δα Ἰοηρ' βίποθ. θθθὴ 
ΘΟΙΏΠΊΟΝ ἴῃ ΡὈτϊγαΐθ ᾿ἰθί ἐ6γΥ5) ἀρχῇ Κλέων 
ἀπὸ Σφακτηρίας πρῶτον (πρῶτος 1) χαί- 
ρειν προὔθηκεν εὐαγγελιζόμενος τὴν νί- 
κην τὴν ἐκεῖθεν. ΕΠΡΟ]. 922, πρῶτος 

γὰρ ἡμᾶς, ὦ Κλέων, | χαίρειν προσεῖπας, 
πολλὰ λυπῶν τὴν πόλιν. Ασα. ἴο {Π6 

560Π0]. οὐ Οζι. 522, ΟἸΘομ᾿Β αἸβραίοῃ 
Ῥερϑῃη, Κλέων ᾿Αθηναίων τῇ βουλῇ καὶ 
τῷ δήξδῳ χαίρειν, Ἰυδῖ ἃ5 ἴῃ ΠΘηι. 7)6 

ον. 39 (Ἰοιΐοσ οὐ ῬΆΪΠ1Ρ) ἀπα οἴϊοπ. 
- καὶ τοῖς συμμάχοις : {Π| ἃ11168. ὙΥΟΤΘ 
ΤΟρΡγοβθηίθα αὖ {πὸ Τὶ οην βία, θαΐ ποῖ 

αἴ {πΠ6 Τίοπαθα. ΟἿ Δελ. 502 Π΄, 
612. δραχμήν : {Π6 Δ66. 15 σοπδβίσιοα 

ἴῃ ἃ Ιοοβθ γᾶν ἢ ὠφελοῦσα, ἴῃ ὙΥ Π]Ο} 

1165 16 ποίΐοῃ οἵ βανίηρ. [Ὁ τὴηδν Ὀ6 
ΟΟΠΟοΙγραῖ 4180 ἃ8 8ἃπ δοο. οἵ οχίρηϊ 
ΟΥ αφαυδηῖζέν. ι 

614. Α5 {ποῖ σοῦ πὸ ῬΡΌΡΙΪο 
βίσϑοι Πρ 8, ΥΠΘΠΘΥΘΥ ΔΠΥ͂ 06 νϑηΐ 
οὖν αὐ πρὶ Πΐβ βίαν (παῖ, 014) 

᾿΄ 
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616 ἄλλα τ᾽ εὖ δρᾶν φησιν, ὑμᾶς δ᾽ οὐκ ἀγειν τὰς ἡμέρας 

οὐδὲν ὀρθῶς, ἀλλ᾽ ἄνω τε καὶ κάτω κυδοιδοπᾶν: 
ν 5 ἢ ἴω 5 ΄οΦὦἅΨ ἈΝ Ν Ε ἢ 

ὠστ ἀπειλεῖν φησιν αὐτῇ τοὺς θεοὺς ἑκάστοτε, 
Ἃ ΜᾺ, 3 Ἄὦ Ψ 

ἡνίκ᾽ ἂν ψευσθῶσι δείπνου κἀπίωσιν οἴκαδε 

τῆς ἑορτῆς μὴ τυχόντες 

ΟΔΥΤΙΘΩ ἃ ΤΟΥ ΟΥ̓ ΪΔΙῺΡ (δᾷς, λαμπάς, 
εἰς.). ΤῊΘ ΤΟΥΟΠ6Β5 ὙΘΥΘ ὉΒΈ4ΙΠ1Υ Ρυτ- 
ΟΠαβθα ἴον [ῃ6 ΟσΟΔΒΊΟ0η ΤῸ ἃ κάπη- 

λος. ΤΟΥ οομβιβίρα οἵ Ῥὶπο 5] 1] ἴΘΥ 8 
το Ἰηΐο ἃ ὈαπαΙο, συ] Ο ἢ ΘΓ. ῬΤΟΌ. 

τη 46. 5111] ΤΏ ΟΥΘ ΘΟΙΠ ΙΒ. 1016 Ὀγ [ῃ6 
Δααϊοη οὗ τοϑῖη. ὥὄθθ οἱ «Ἄἄυ. 1484, 
ἘῸΓ {Π6 π86 οὗ ἰαηιρ8, ς΄. Κ68ρ. 248 {΄. 
- Σεληναίης : {Π6 Τ]ΟΤ6 ῬοΘίϊ08] ἔΟΥΤΩ, 
8.5 ἴῃ ἴῃ6 ο8486 οὗ ᾿Αθηναίη (866 ὁη. 4. 
703) Βοϑὴβ ἴο Πᾶγνϑ τηδἰηςαϊηθα [1085 
Ῥοβίοη ἴῃ {Π6 ῬοΡα]ὰΡ αϊα]θοί. Οἱ 
989, Τριτογενείης. 

615. ΤῊΘ ΑἰΠμθηΐϊδη Οδ] Πα δ, αὖ 
Ἰραβύ δἰΐοσ βο] 0, νγὰβ Ὀδβθα ΡΟῚ ἃ 

ΟΥΟΙ6 οὗ οἱρῃῦ γοαγβ, ψ ]οἢ ΟἸθοβίσα- 
[5 οὗ Τοηρᾶοβ (αἴΐου {ῃΠ6 Ῥογβίδῃ 
ὙΥΔΥΒ) ΡΓΌΡ. ἢτβύ ρ]δοθα οἡ ἃ βοϊ θη ]ῆς 
Ραβῖὶβ. ὍΤΠ6 Το! 5 ΟΥΘ ΠΠΔΥ, ΔηΩ, 

8ἃ5 ἴῃ 5ΒΥΠΟΩ͂ΙΟ τον] ας}10η ᾿γὰ8 ΥΘΟΪ-- 
οΠΘᾶ αὖ 202 ἄδαγβ, [Π6 τηοηΐηβ ΓΘ οὗ 
29 δηᾶ 350 ἄδν5 δ᾽ἰθυηδίθὶ νυ. Τὴ οὐὔᾶδγ 

ἴο ΚΘΘΡ [Π6 γϑδγ ἴῃ δργθοιηθηῦ ψἹ ἢ 

{Π6 5Ο]Δ7 ὙΘ ΔΓ, ἴῃ 680}} ΟΥΟ16 9 τη ἢ 85 
οἵ 90 ἀδνδ ϑδοῇ Ὑγογ6 ἰηἰθγοδ]δίοα, ὁΠῸ 
Ῥοΐπσ δαἀαρᾷ ο ϑδὺῖ οἵ 8 βοραγαΐβ 
ὙΟΔΥ͂Β; 50 {παῦ {ΠπΠ6 ΟΥΟ1]6 νγὰβ 601)- 

Ροβοᾶ οὗ ὃ γϑαῦβ οἵ 904 ἄδγβ Θ8 0, 
ΔΠΩ͂ 5. γρδῦβ οὗ 984 ἀν Θδ0ῇ, τη κίηρ 
ἴη 411 2922 ἄδγβ, ὑυ ΒΟ 15 0Π6 ΠΌΤΟΥ 

οἵ δαγ5 1 8 γϑδγβ οἵ 9060} ἄδγβ. Οἵ 
ΟΟΙΓ56. {Π6 ΟΔΙΘΠΔΥ ἀυχίηρ πηοβύ οὗ 

{πηΠ6 {πὴ6 οοὐ]Ἱα ποῦ ἄρτθθ ψἱἢ [Π6 

ΒΟΙᾺΓ Υ0Ά 7. ΒΒοβιάθβ, {Π6 υϑδὺ νγᾶβ 

ποῦ 1 ΠΑΙΊΠΟΠΥ ὙΠ {Π6 0 ΠΔ7 Τη688- 

πΤΘΙηΘηὗ ὙΠΟ νγὰβ ΟὈΒΟΓΥυΘΩ͂ Ὀγ {ΠῸ 
ΡῬΘΟΡΙΘΟ, 50 {παῦ ἔοβίϊν 418 ὑοῦ τοιηονοᾶ 
ἔτοτῃ {Π6 1} (Ἰ1Π81}) {πὴη0. ΤῊ15 15 ψ δύ. 

[Π|6 ΤΏΟΟΠ ΘΟΙΏΡ]Δ1η5 οἵ. Μρίοη τιῃη- 

κατὰ λόγον τῶν ἡμερῶν. 

ἀουΐοοκ ἴο ᾿ρτουο ἴπ6 οα] ΘΠ δ ἃ5 

ΘΑΥΥ ἃ5 492 5.0. (566. οὐ «ἄν. 992), 

Ῥαβίῃηρ ἴὉ ὌΡΟΝ ἃ ΠΟῪ Οογο]α οὗ 19 

γΘαΥΒ; Ὀαὺ 8 ΟΔΙΘΠΔΑΥ τγὰ8 Ῥ͵ΤΟΡ. 

ποί δαορίρα Ὀγ {ΠῸ6 βίαϊθ τη{1] ἔθου Π6 
ῬΘΙΟΡοΠθβίδη γγὰγ. ΟἿ δας, 414 Τἴ., 

ὙὙΠΘΙῸ ΥΘθυθηοΘ 15 Πδα ἴο δ αἰοιηρύ 
ὙΠΟ Ὴ τγὰβ τηδᾶρ ἴο Ὀγίηρ {πΠῸ οΔ]6η- 
(ΑΥ ἰηΐο ΠΑΥΊΟΩΥ ὙΠ {Ππ6 δι ἀπ 

1Π6 568 5018. 
616. ἄνω τε καὶ κάτω : 4150 ἄνῳ 

καὶ κάτω, Αεἶ. 21; ἄνω κάτω, Αυ. 8 
44 1,.χ5. 109. 

ΘΙγ7. ὥστε: {115 ἰπίτοάιιοοβ φησί 
ΒΎΔΙΩΤΊΔΙΙΟΔ]1γν, Ὀὰαὺ ἸοΟρΡΊΟΔΠ]ν 1Ὁ ΤΟΔῚ 
ὍΡΟΙ ἀπειλεῖν τοὺς θεούς. ---ὀοαοὐτῇ : ἴον 

{Π6 86 οὗ {πΠ6 Ρ6785. Ῥσοη. ΠΘσΘ ἐπὸ 

ΤΘΗ͂. τη]ρηῦ θ6 ϑιῃρ] ουθϑᾶ, 566 Ἡ. 084 4; 
νἀ. Ζ ἢ; 

618. ἀπίωσιν : ἴῃ γΟΥῸ5 οὗ τηοίϊοῦ 
ΘΟ ΡοΟυΠπ ρα τ ἀπό, {π6 ρῬοϊπὺ οὗ ὁ 
ἀορραγίασο οΐθη ὈΘΟΟΠ68 ΒΘΟΟηδτΥ, 
50 {Πδὖὺ {Π6 ῬΥΓΘΡ. Πὰ5 ΠοαΥΪΥ {Π6 ἴοτοο 

Οὗ {Π6 1. τ ο(4). (1η ἀφικνεῖσθαι 

1πΠ6 ρΡοϊηύ οἵ ἀδραγίασο 15 νἱ γύπα ΠΥ 
Ἰοβὺ»βιρ]:- οἵὐ.) πὸ ΠΟ, 1 27. 1 
ἀπελθόντες ΤᾺ 8 χγαίμγ πη, ἈΠ ΠΟ 
ΟΠΠΘΠ αἰ] ΒΘΘΠῚΒ ΠΘΟΘΕΒΕΓῪ. 

619. Λος. ἰο Οοιηΐηιβ, 7)6 Αρρα- 
γοηί5 (ὐαοἰ δίδει, ὁ, τῦ νγὰ8 ἴπ6 οαβίοχα 

οὐ 6 ατσθοῖβ θύειν κατὰ τὰ πάτρια, 

μῆνας, ἡμέρας, ἐνιαυτούς" ὅταν οὖν καὶ 

οἱ ἐνιαυτοὶ ἀκριβῶς ἄγωνται καθ᾽ ἥλιον 

καὶ οἱ μῆνες καὶ αἱ ἡμέραι κατὰ σελήνην, 
τότε νομίζουσιν Ἕλληνες κατὰ τὰ πάτρια 
θύειν: τοῦτο δ᾽ ἐστὶ κατὰ τοὺς αὐτοὺς 
καιροὺς (}εγἼο(ἰ58) τοῦ ἐνιαυτοῦ τὰς αὐτὰς 
θυσίας τοῖς θεοῖς συντελεῖσθαι ( ρε6γ7ΌγΠι, 
ο[761). 



δεν 
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ΩΣ ζυ “ ἃ «ἃ 

620 κάθ᾽ ὅταν θύειν δέῃ, στρεβλοῦτε καὶ δικάζετε' 
: Ἃ Ὁ [φὶ 3 ’, “ “ 5 3 πολλάκις δ᾽ ἡμῶν ἀγόντων τῶν θεῶν ἀπαστίαν, 

“ἃ , 9 

ἡνίκ᾽ ἂν πενθῶμεν ἢ τὸν Μέμνον᾽ ἢ Σαρπηδόνα, 
σπένδεθ᾽ ὑμεῖς καὶ γελᾶτ᾽᾿ ἀνθ᾽ ὧν λαχὼν Ὑπέρβολος 

΄“ ε »“λΣ' 3 β΄. δ 4,6 »“ »“". -ο 

. τῆτες ἱερομνημονεῖν κἀπειθ᾽ ὑφ᾽ ἡμῶν τῶν θεῶν 
625 τὸν στέφανον ἀφῃρέθη: μᾶλλον γὰρ οὕτως εἴσεται, 

κατὰ σελήνην ὡς ἄγειν χρὴ τοῦ βίου τὰς ἡμέρας. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἥς, Ἁ 3 , Ν Ν ’ Ν ἈΝ 3 ,’ 

μὰ τὴν ᾿Αναπνοὴν, μὰ τὸ Χάος, μὰ τὸν “Λέρα, 

620. καὶ εἶτα : 8060 οἡ 881. --- 
στρεβλοῦτε : {Π6 ἰφβἐϊ ον ΟἵἨ 514 088 
νγὰβ Δατηϊ 64 ΟἿ]ν ΘΗ [ΠΘΥ ὙΘΓΘ 

ΒΕ] οἰρα ἰο ἰογίασθ. 8366. οἡ Ζίαη. 
610. -- ΤΠΘ οουγίβ ΜΟΥ ΤΟΡΊΪΑΥΪΥ 

ΟἸοβθα οἡ ἴθραβύ ἀανβ; Ὀαΐὺ {π6 ὁοη- 
Γυαβῖοη οὗ ἴμ6 Οδ]ΘΠαΔΓ {ΠΓΘ {Π6 
ΟΟΌΤΒ. ΟΡΘΠ ΟἹ ἀν 6 ἴπ6 ΡΟ, 

ὙΠῸ ὙΟΙΘ ποῦ 061} ροβίθαᾳ οὐ ἐπ 
ΑἸΒοπίδη Οδ]οπάδγ, οχροοεϊοαᾶ τὸ μα 

ἃ οβναι. Οὗ 1 ᾳ. 1516 1. 
621. ἀγόντων ἀπαστίαν : ζεορίηρ α 

7ι8ὶ, ἃ παρὰ προσδοκίαν αἴΐον {Π6 Δ)8]- 
ΟΘῪ οὗἉ ἄγειν ἑορτήν, Κ66} ΟΥ̓ οοἰοῦταίο α 
7εξεϊυαὶ. Ἐδβίϊηρ, 6ΒΡ. ΔΒ. ΠΘΠΟΘ ἔΤΌΙΩ 
ἤθ5}), ἃ8 ἃ ἴοκρθῃ οἵ ρυ]ϑῖ, νγὰβ ποῖ πῃ- 

Κπογη ΔΙ Πρ {Π0 ΟὙΘΟΚΒ5. 
6022. Μοιηηποη, 80η οὗ ἘρΡ5 (Ηοιη. 

Οά. ἵν. 188) απᾶ ΤΊ Ποπιιβ, ἃ πα ὅϑ'8.- 
Ῥοάοῃ, βοη οὗ Ζϑυβ (7|]. νἱ. 198), γϑυο, 
ἃ8 αυουϊίοβ οὗ {Π6 σοᾶβ, ποποτοᾶ Ὀν 
{Π6 πὶ αἰτοῦ {που ὑγοσο ΚΙΠ]Ποα αἱ ΤΤΟΥ. 
Οοποογηΐηρ ϑασροάομ, οὐ 7]. χυὶ. 
4δ8 {., 676 Ἐ, 

629 ἢ, ΤῊϊ8. Δ]] βῖοη ἴο 8 ΟΟΟῈΓ- 
ΤΌ ΠΟ6 ἴῃ ἐπ 16 οὐ ΗΥΡΟΥΌΟ] 5 (866 
οἡ δδ1] «πᾷ 1 ᾳ. 1304) 185 πού ᾿π|6]}1ρ]- 
Ὁ]6, 45 νγο ἄο πού Κποὺ [6 ἴδοίβ. 

6024. ἱερομνημονεῖν : [Π6 ἀοριία- 
[10Π8 βοηῦ ὈΥ {Π6 βίαϊθβ σοηβε ας ηρ' 
[{ηΠ0 οΙΡμο ΔΑΙΩΡϊοΐγομν ἴὸ {116 

τηρούϊηρβ ΠΟΙ αὖ ΤΠουοΡ δα (Αη- 
1ῃ614) Δηα ΤΕ Ι]ΡΪ, ὑγοσθ οοιηροβοᾶ οὗ 
ἴῃ6 πυλαγόραι ΟΥ δανοοείοβ, ἃπα {Π6 
ἱερομνήμονες ΟΥ̓ ἀΘΡυ 65 ΡΙΌΡΟΙ. ΤῊΘ 
ΑἸΠΘηΐδη5 βοηῦ ἴἴγ66 πυλαγόραι ἃπά 
ΟΠΘ ἱερομνήμων. ΤΠ Ἰαἰίοῦ, δοο. ἴὸ 

ΟἿἹἿΓ Ῥᾷββᾶρθ, τητιδύ πᾶν Πδα 1Π6 8- 
Ῥογυϊβίοη οἵ ἔθβδεϊνα!β αὐ ἤοπιο; οἴποτ- 
86 ἩγΡΟΎθΟΙα5 σου] ποΐ, ἃ5 Ηΐθτο- 
ΤΠ] ΠΟΙΊΟΏ, Πᾶν ο ὈΘΘῚ ΠΟ] ΓΟΒΡΟΠΒΙΌΪΘ 

ἴου {πῸ6 οοηΐιβίοη οἵ ἴΠ6 οδ] ΘΠ δγ. 
Βοόροκῃ, πονγθνοσ, ἀουθίβ τ μϑῦΠοΥ 1Π6 
Το ΙΡΒΙοο-Ῥυ ]αθαη Η]ογοπθιηοηΐα 8 
τηθδηΐ. --- λαχὼν... καὶ ἔπειτα : 566 
οη 409, 

6025. στέφανον : 866 οη 109. --- αὶ 
ΒΑΥΪΔΠΔ νγὰβ ΟῚ ὈΥ 81] γῆῸ δΔΡ- 
ῬΙΟΔΟΠΟΘα ἃ ροά ἴῸ0Υ [Π6 Ῥγροβο οἵ 
ΒΥ Ποΐηρ ΟΥ̓ ῬΓΟΟΘΟΣΙηΡ Δ ΟΥ̓ΔΟΌΪΑΓ 
ΤΌΒΡΟΗΒΟ (ςΓ ίιΐ. 20 1.}); «͵8ὸ Ὁγν 
ῬΌΡΙΟ ΟΠΟΟΥΒ 'πῃ ἴΠ0 οχϑγοῖβο οὗ {πο ὶν 

ΟΠ οἾ4] ἔαποίίοηβ. ὅθ οὐ ἤῳ. 1221. 
(Γ 1,γ}8. 20. 8 δῃὰ 12, 70 δε ἀερτὶνεα 
97 πο β φαγίαπα ἰβ 10 ὃς τεπιουεα 7γοπι 
οὔϊοο. ΟΥ̓ Ἐφ. 1250 “. 

6026. κατὰ σελήνην : 866 οη θ]19. 
Π ῖοσ. 1,. 1. 2. ὅ9, (Σόλων) ἠξίωσεν ᾿Αθη- 

ναίους τὰς ἡμέρας κατὰ σελήνην ἄγειν. 
6021--803. ΤΊΙΟ βοοοπα ορίβοαρ (ἐπει- 

σόδιον δεύτερον). 
Θ27. ϑοογαῖοβ βυυθασβ ὈΥ ἀΐβ σοῦβ, 
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3 Ὰ οὐᾶν Υ Ἀν 950.2, 
ουκ εἶδον ουτως ἄνδρ αγβουκον οὐδένα 

3039 Κ 30. Χ Ἀ, 209. » , 
οὐδ απορον οὐδὲ σκαιον οὐὸ ἐπιλήσμονα" 

680 ὅστις σκαλαθυρμάτι᾽ ἄττα μικρὰ μανθάνων 
Ὁ Ὡ Ἄ, “ ν ἈΝ ταῦτ᾽ ἐπιλέλησται πρὶν μαθεῖν: ὅμως γε μὴν 

, οἷ “ , Ἁ Ν Ν “ αὐτὸν καλῶ θύραζε δευρὶ πρὸς τὸ φῶς. 
ποῦ Στρεψιάδης ; ἔξει τὸν ἀσκάντην λαβών. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

τὰ 3 5 - Ὁ. ’, ἊΝ οἰὰἷΝνπἶ “Ὁ ε ’, 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐῶσί μ᾽ ἐξενεγκεῖν οἱ κόρεις. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ΘΕ - ’ Ν ,ὕ Ν “ 
686 ἀνύσας τι κατάθου καὶ πρόσεχε τὸν νοῦν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἰδού. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

3, ’ ’, ’ οὶ χα , 

ἄγε δή, τί βούλει πρῶτα νυνὶ μανθάνειν 
Φ 5 3 ΄, ’ 9 395.9..Ἅ 5 ’ 

ὧν οὐκ ἐδιδάχθης πώποτ᾽ οὐδέν; εἶπέ μοι. 

θαῦ {ΠΟῪ ΔΥῸ 50 Ὁπβίϑ]6 {Παῦ νο Ππᾶ 
ἃ ΠΟῪ βού ΠΟΔΙΥ ΘΥΟΥΥ {{π. (ἢ 264, 
424, 814, Ἠΐ5 {ΠΥ ΠΟῪ ΟΟη δ βίβ 
οἱ Ἠοβρίσγαίοη, ὅρασο, δηα Αἷγ, Χάος 
ΤΌ. παν ]ηρ' [6 581ὴ6 ΤΠ Θ Δ ηΪπΠρ' ΠΘΙῸ 
5 ἴῃ 424͵ 

029. σκαιόν: ΘΟΙΊΡΑΤΟ Τια΄. 568 6- 
γιι8, οΥ. ἰπζίβοϊι, ἘῪ. σαιιοῆιο. 

690. σκαλαθυρμάτια : ἔτοτη σκάλλειν 
(σκαλεύειν), 517 τπ|ρ, βογαίο, (οὗ ῬΡοι]- 
{Ὁ}, Δη4 ἀθυρμάτιον, αἶτη. οἵ ἄθυρμα, 
10; ἴθποθ ροίΐῃ φιίδὑϊο58. ΤΊΟ νου 
18. ΟΟἸΙΉΪΟ, ΟΟΟΌΥΥΪηΡ ΟΪΥ ΠΟΙ; θα 

ΤΙ ΘΈ ἢ, ρσῖνοβ σκαλάθυρμα(). 
691. πρὶν μαθεῖν : οΓ 884 Γ, 
6092. πρὸς τὸ φῶς: οἱ Ηδί. 111. 79. 

ἤπ., ἐν τῇ (ἑορτῇ) μάγον οὐδένα ἔξεστι 
φανῆναι ἐς τὸ φῶς, ἀλλὰ κατ᾽ οἴκους 
ἑωυτοὺς ἔχουσι. ὅὃ0 πρὸς τὸν ἀέρα (198), 
πρὸς ἥλιον, πρὸς αἰθρίαν, εἰς. 

θ93, ἔξει: ἴτην. εἶ [0Γ ἴθι ἀοε8 ποῦ 

ΟΟΟΙΙ ἴῃ {Π6 5]10}0]6 γΥΡ, 8Π4 Βοῖὴ8 
ΤοραΓα ἔξει ΠΟΘ ἃ8 Ῥ͵ΘΒ8. ᾿π61]16., Θαπῖν. 
το {π6 ἔαΐ., τ ἴταν. ἔοτοθ. -- ἀσκάν- 
τὴν : ἴΠ6 β81ὴ6 ἃ8 σκίμποδα, 284. Οὗ 
100. Τῷ βθϑιηβ ἴο πᾶνθ Ὀθθη οδυγϊθαᾶ 
ἴῃ Ῥοΐοτγτο {π6 ρδγαραβὶβ θθραπ. Ἐαβύ,, 
τὸν παρ᾽ ᾿Αττικοῖς σκίμποδα, εὐτελῆ κλί- 
νην καὶ χθαμαλήν (ἰοιυ)ὴ, πελάζουσαν τῇ 
γῇ. Οπ 500} ἃ οὐ} ϑοογδίββ 85166}08 
ἴῃ ῬΙαί. γοί. 810 ὁ. 

6035. ἀνύσας τι: 566 οη 181. ---ἰδού: 
866 Οἢ 82. 

636. πρῶτα : 566 Τηἰγοά, ὃ 48. 'ΓΠΟΓΘ 
15. ἃ Β.ΓΙΚΙΠΡ' ΓΘΒΘΠΊ] Δ ΠΟΘ Ὀθύνθθη {Π6 
Β6ΘΠ6 ΨΥ ΠΟ ΓὉ]]ονν5 πα {πΠῸ ᾿ἰπβίσαο- 
τἴοη οὗ Μ. Φουτάαϊη ὈΥ {Π6 ηιαϊίγο α16 
Ρλϊϊοδορλῖο ἴῃ Μο]ϊὸτο 8 16 Βοιγηοοὶβ 
(Ἰοπεϊμοηιηιο, 1ϊ. θ0. 

697. οὐκ ἐδιδαάχθης: ΦῬΓΟΪΔΡΌΓΑΒ 
ΒΡΘΔ ΚΒ 1 Β᾽ τη 118} ΔΥΤΟΡΔΏΟΘ ΄η Ῥ]αῦ, 
ῬΡτοῖ. 818 ἃ 6. 
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’, ν᾿ ’ὔ “ἡ ε “Ὁ Δ Ἁ 5 “. 

πότερον περὶ μέτρων ἢ ῥυθμῶν ἢ περὶ ἐπῶν; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

περὶ τῶν μέτρων ἔγωγ᾽ - ἔναγχος γάρ ποτε 
640 ὑπ᾽ ἀλφιταμοιβοῦ παρεκόπην διχοινίκῳ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

- ΕΝ ΄“ 5 5 “ὦ ’ὔ ,ὔ 

οὐ τοῦτ᾽ ἐρωτώ σ᾽, ἀλλ᾽ ὁ τι κάλλιστον μέτρον 
ἡγεῖ" πότερον τὸ τρίμετρον ἢ τὸ τετράμετρον; 

6038. μέτρων ἢ ῥυθμῶν: Τιᾶ51τ85 οὗ 
Ἡδυτηΐομθ Πα τις ΟἹ ΠΊ516 ἴῃ 
{η6 {ἰτὴ05 οὗ 1Πη6 Ῥιβιβίγδίαδο, Δ ΠΩ αἵ 

{π6 {ἰπ6 οἵ ΟἿὐ᾽ θ]ὰν {Π6 ΠΘΟΥῪ οὗ 
Τητιβῖο ἃ πα οἵ {Π6 τοϊαΐθα βα]θοίβ, 
πιείγὶς δπα τὐμψέμηιο, ταυτὶ παν ὈΘΘῊ 
ν06}1 ἀθυοϑὶοροά. --- περὶ ἐπῶν : {Π15 Το- 
ἔρυβ ἴο ὀρθοέπεια, ἀπ ποΐ ἴο {Π6 ΔΠη8]}ν- 
515 Οὗ ῬΟΘΠΊΒ, 85 9η6 τηϊρηῦ 1ηἿ6Υ ἔσοτη 

ΡΙαΐ. ῥγοί. 538 ο (περὶ ἐπῶν δεινὸν εἶναι) 
Δ Π6 {πὸ βυθβοαποηΐ αἰβουββίοη (399 ἃ-- 
347 ο). Μροιίτϊο, οὐ ἴπθ ἀοοίσίπο οὗ 
ΤΟ ΓῸ8 (1.6. ΤΠ ΒΠΓΌΒ, Ὁ ΠΟ ἢ Βίτορ- 

βίδαθβ. Ὁπαουβίδηαβ αὐ Τηθαβι 6), 18 
τουοῃ ρα ἀροη ἰπ 60939-046; {π6 ἀοο- 

{τἷἰπθ οὐ τηγίμη ἴῃ θ47-θῦ6; δπὰ 
ΘΥΔΙΉΠΉΔΤ (ὀρθοέπεια) 15 ἰγοαῖθα Τ]ΟΤΘ 
αὖ Ἰοηρτίῃ ἴῃ 059-002. ϑοογαΐθβ ΠΟΥ͂ΘΥ 
ἰλαρηῦ ΘΌΟἢ. ΘῈ] Θοῖβ ; 10 15. {ΠπῸ ὀρθοέ- 
πεια οὗ ῬγοίαροΓΑ8 {Πα 15 τηραηΐ. ΟἿ 
ΡΙαῖ. Ῥλαοράν. 207 ος Πρωταγόρεια δὲ 
οὐκ ἣν μέντοι τοιαῦτ᾽ ἄττα; ᾿Ορθοέπειά 
γέ τις. 'ΤῊΪΒ ὀρθοέπεια οἵ Πῖ5. (γγ Π]0 ἢ 

ΒΘΟΙῚΒ ἴ0 Πᾶγθ ῬΘΘη ἃ ΠΟΌΌΥ ν]ἢ 
Πΐπη: ο 251, 059; Αἰ. 597, ἀπ 866 

ου 1067) το] αἱρᾷ τὸ ρϑηᾶθυ, ἔοστηβ οἵ 
βθηΐβ., οίοσ. ΟἹ Αὐῖβί. πιο. 111. ς. 8, 
Πρωταγόρας τὰ γένη τῶν ὀνομάτων διη;- 
ρει, ἄρρενα καὶ θήλεα καὶ σκεύη (ἴηι, 
ἴ.6. ποιιὶ.). δεῖ γὰρ ἀποδιδόναι καὶ ταῦτα 
ὀρθῶς. Απᾶ νῆδῦ Π6 τηθδηῦ ὈΥ ὀρθῶς, 

ΙΔΥ Ὀ6 ᾿ΙρΘΔΥπρα ἔτγομη ἀσὶβί. ϑορῆ. 
ΕἸοπεἶι. 14, ΠΟΘ 6 15 Τρυβοηίθα ἃ5 
Πανίηρσ Τουπα ἔα! ἢ Ἠοτη. ἴῸΓ 
τπιϑίηρ μῆνις 8 Πα πήληξ 85 ἴστη.; ἃπα 6 

ΟὈ]θοῖβ ἴο {πΠ6 ἴπτην. ἰῃ {Π6 ἢγβῦ γϑύῦβθ 
οὐ {τπ6 7|ἰααἱ οπ ἴπ6 στοιπα {παὺ {Π6 
Ρορύ οὐρῃΐῦ ἴὸ Πμαγο δεβοισὴΐ ἴῃ 6 σ»οὐ- 

(1685 ᾿ηϑ θα οἵ οσοηιπιαπαϊίπο Ἀθσ. Ἰορ.. 
Τ,.Ἰχ. 8. 88, διεῖλέ τε τὸν λόγον πρῶτος“ εἰς 
τέτταρα- εὐχωλήν, ἐρώτησιν, ἀπόκρισιν, 

ἐντολήν (ρείϊίϊοη, ηιιοδίϊοτ, αἸιϑιυεΥ,, σΟηι- 
τπιαηα]). υϊηῦ. 111..4.10, ῬῪ οὕ ἃ δ᾽ ΟΥ̓ ἃ ΠῚ 
ἴΥΔΠ8560, 4αΑὺυἱἱ ἱἰπίοτσορδῃηᾷϊ, 

ΥΓΟΒΡΟΠαοπηαϊ, τπδηαδηάϊ, ΡΓο- 

οδπαᾶϊ, αὐαοᾶ εὐχωλὴν αἰχίί, 

Ραγίρβ βοϊΪδβ Ριϊαῦ. Τῆ686 Ο 5568 
οὗ βοηΐβ. 6 οα]οὰ {Π6 πυθμένες λόγου, 
“οι αἴϊοηβ ὁ 8βρεοεῆι. 

640. παρεκόπην : {Π18 ἰΒ {Π6 ΡΆ88. 
οὗ {Π6 πηϊᾶ., ΠΟ. τηθδηβ οἤεαί. ΟἿ 
Ἐφ. 807, 8980... ὙΠῸ δοῦ πηοδη8 ϑδέγίζε 

7αϊξοί, οοιηίον εξ, πΘμοΘ γαϊδ!; Ὀὰΐ 
0 15. ψουΐῃν οἵ ποίθ {παὺ {π6 ἃ πᾶ ]ο- 
ΒΟῸΒ. γνοΥ}), παρακρούειν, ὅσο. ἴο ἮδτρΡ., 
ἰδ υϑρ4 οἵ ἃ 56 1|16Γ ψγ0 εἐγίζεβ ο(7ἢ 
ἴοο πο} ἔγομ {Ππ0 ἴοΡ οἵ ἃ Πι688- 
ἘΠ, ὙΠΘΠΟΘ παρακρουσιχοίνικος, κρου- 

σιμετρεῖν. --- διχοινίκῳ : ἴῃ ἴπ6 πραΐ. 
ἃ8 ἃ Β08ι., το (οΥ ἐπ) α ἐιθο-χιατί 
πιθαβι176, τ Ὁ Ὑ ἰηβίαποθ, ὈῪῚ υδίηρ ἴΐ 
ἃ8 ἃ τριχοίνικον. 



180 ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΝ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

3 ἣν Ν 50. ἝΝ ’ ε » ἠ 

, ἐγὼ μὲν οὐδὲν πρότερον ἡμιεκτέου. "- 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

οὐδὲν λέγεις, ὦνθρωπε. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

(ὃ 3 ’ ὶ ἢ ἡ 

πέρις ου νυν ἐμοι, 5. ἱ 

᾿ ἈΝ ’ - 3 ε ὩΣ 
6045 εἰ μὴ τετρᾶάμετρον ἐστιν Ἡμιεέκτεον. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

5 ’ὔ ε Ψ, οὺ Ν ͵ὔ 

ες κορᾶκας, ως αγβοικος ει Και δυσμαθῆής. 

Ἕ 3. ἃ ὔ ’ Ν ε “ 

τάχα δ᾽ ἂν δύναιο μανθάνειν περὶ ῥυθμῶν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

τί δέ μ᾽ ὠφελήσουσ᾽ οἱ ῥυθμοὶ πρὸς τάλφιτα; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

εἴδον Ν .Ἂ ΄; Ψ 

πρωτον μὲν εἶναι κομψὸν ἐν συνουσίᾳ, 
ὩΣ » Ὺ“΄κ ἴων »“-Ἔ 

660 ἐπαΐονθ᾽ ὁποῖός ἐστι τῶν ῥυθμῶν 

648. πρότερον : διρογῖογ ἰο. (7. 
7Ζαπ. Ἴ0. ---ο ΤῊΘ. χοῖνιξ (ουῦ ἃ. {ἰΐγ6, 
ΟΥ ἃ {{|θ 1658 {Π8ῃ ἃ ΟΥΥ ΠΘΔΒΙΓ6 
4υδγ0) νγαβ {Π6 τη ΒῈ 70 οἵ ψΠρθαῦ ἴον 
ἃ ἀδΔγΒ ταίϊοῃβ (Ηαΐ. υἱῖ. 187. 10), 
Δ Πα νγὰβ ΘΟΠΒΘΟΠΘΗΌΥ ΟΔ116 4 ΒΙΤΏΡΙΥ 
μέτρον. Τα Αἰ, μέδιμνος οοπίαϊηοα 
48 χοίνικες. ΤΏ ἑκτεύς νγὰἃβ ΘΟ" θ-β' χί ἢ 
οὗ {Π18, ΟΥ 8 χοίνικες, 4 [Π 0 ἡμιεκτέον 
οὗ ὁουγ86 4 χοίνικες ΟΥ̓ μέτρα; 50 {πᾶ 
[Π6 ἡμιεκτέον νγ88 ΥΟΔΠΥ ἃ τετράμετρον. 

6044. οὐδὲν λέγεις : γοῖι ἑαἰξξ ποη- 
86η86. ( 181; Αν. θ6. 80 λέγει τι, 
ἔλότο 18 βοπιοί ίηᾳ ἴηι τυλαΐ ἢ 8.8, ἴτοαᾳ. 
ἴῃ ῬΙδί. --- περίδου : δεί, ΔἸΤΟΔαῪ ἴἰη 
τίοτα. 12, χκίϊϊ, 485... Οὔ, χκι, 19; 

» Ἐὴ. 191; Δ.εἷν 172,11, 

θ45. εἰ : ιτηοΠοίδονγ, ἀοΡροπμαϊηρ Οἡ 
περίδου. ΟἿ Τᾳ. 190. 

647. τάχα: ρεγΐαρ5. ΟἿ 480. 211; 
“Αυ. 458; Ῥαυῦ 658Ρ. Κεδ8ρ. 281, 1460. 

ΤῊ γϑδαϊηρ οὗ ἴπη6 Μβ88., ταχύ γ᾽ ἄν, 
ψγΟυ]α ΡῚΥ ΟΡΘἢ ἸΤΌΠΥ, νΥ ΒΟ} 15 πη- 

511{84.}016 ΠΟΙΘ. 

649. πρῶτον μέν: [Π6 Δη{{Π|6515 18 
νη ]ηρ,, ἃ8 ὑπ φαθβίϊοη οἵ ϑίσορβίδθϑ 
ἰητοΥΓρίβ {Π6 ἀἰΒΟΟΌΓΒΘ. --- κομψόν : 
οἰουον, ὀγίσἠϊξ; ΨΟΥΥ ὁοιηοη ἴῃ Ρ]δί. 
ΟΥ̓ αἰδο Αυ. 196; απ. 907. Ατῇβύ. 
Ροὶϊ. ἰϊ. 6. 6, τὸ μὲν, οὖν περιττὸν (6χεοί-᾿ 
ἰθη 66) ἔχουσι πάντες οἱ Σωκράτους λόγοι 
καὶ τὸ κομψὸν καὶ τὸ καινοτόμον 
(ογί ίπαϊ..) καὶ τὸ (ζητητικόν. 

660, ἐπαΐοντα : ἃ ἴῃ Αἰ. ἴῃ Δ8]} 
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τ ’ὔ 5 »“»Ἥ 3" Ἁ ,ὔ 

κατ᾽ ἐνόπλιον, χὠποιϊος αὖ κατὰ δάκτυλον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

κατὰ δάκτυλον; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

Ἁ 3 

νὴ τὸν Δί᾽. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἀλλ᾽ οἷδ᾽. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

εἰπὲ δή. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἂ δ 5 Ν Ἀ “ 

τίς ἄλλος ἀντὶ τουτουὶ τοῦ δακτύλου; 
Ν κ᾿ ἀφ ονιψ ἀν τ Ων δ » ε , 

Τρο του μὲν ΕΤ ἐμοῦυ παιδὸς οντος οὐυτοσι. 

ταοίσοβ ἰμδὺ ἄο πού ἔο] Ποῦ [Π6 ΔΠΔΙΟΡῪ 
οὗ ἀαοίγ]ῖο μοχαμηθίοσβ. Οὗ Κ68ρ. 817. 
ΞΌΡΗ. 4). 1265. Βαυύ αα, 1064, ἅ ἴῃ 

ἃ Ποχαπιοίοσ. Τὴ6 ΟΡ 566ΠῚ8 ἴο 
Ππᾶνο ἴοιυπα 15 ὙὙΑΥ ἴγομι {π6 ΤΙοπῖο 
ΒΟΠΟΟΙ5 οὗ ΡΒ] ΟΒΟΡἢν ἰπίο {Π6 ΒΟΡ]18- 
ἰἰο δηᾶ Ῥῃ]ΟΒΟΡΪο οἶτο]65 οὗ ΑἸΠΘΗ8, 
δια το πᾶν Ὀθθὴ ἃ φοὺ νοτγᾶ οἵ Ῥτο- 
ἰαροσᾶβ. Ρ]αΐο ι1868 ἰῦ υϑῦὺ οἴΐζθῃ, 

Βοιηθίμτηθβ ρεἰἰπρ' Ὁ Ἰηΐο {Π6 τηοπῖῃ 
οὗ ϑοοτγαίθ8. 

651. κατ᾽ ἐνόπλιον : {Π6 ΔηΔΡΔΟΒΙΪΟ 
{ροᾶν, ο81164 προσοδιακὸς ῥυθμός ἀπ 
ἐνόπλιος (ΟΥ κατ᾽ ἐνόπλιον) ῥυθμός, ἴΤΟΙΏ 
15 πΙβ6 ΤΟΒΡΘΟΙγ ΟΙν π᾿ ΒΟΠΡΒ ΒῈΠΡ ἴῃ 

Ῥτοοοββίοηβ (πρόσοδοι) Πα {πΠο86 ΒΡ 
ἴῃ ρατακῖε8 (ἐν ὅπλοις, ἔνοπλος, ἴηι αΥ̓Πι8), 
ὙγὙᾺΒ ἃ ὙΘΙῪ ΟΟΠΊΤΠΟΠ ΠΊΘΙΓΘ ΔΙΠΟΠΡ' 
1Π6 δῃηοϊοηΐ τ ΠΠ}15Γ85 Δ Πα ΠΤ π51 8 8. 
ϑὅθθ. Βομτηϊαι 5 Ζλψίλ. ἀπ Μεὶ. ν. 110. 
ΟΠ Χοη. Απαῦ. νἱ. 1. 11, τινὲς τῶν 
᾿Αρκάδων ἀναστάντες ἤεσάν τε ἐν ῥυθμῷ 

᾿ πρὸς τὸν ἐνόπλιον ῥυθμὸν αὐλούμενοι καὶ 
ἐπαιώνισαν καὶ ὠρχήσαντο ὥσπερ ἐν ταῖς 

πρὸς τοὺς θεοὺς προσόδοις. --- κατὰ δά- 
κτυλον: 1.6. τὸ κατὰ δάκτυλον εἶδος, {Π6 

ἀδοίν]ῖο τηθίτοβ οἵ θβι ΠΟΥΊΙΒ, ὈΟΥ- 
τουγοα ἔτγοιῃ {Π6 αὐλῳδικοὶ νόμοι οὗ {Π6 
γΟΌΠΡΟΙ ΟἸΣΤΏΡΙΙ5, ΔΠ4 βυβίθιη 10 8}}Υ 

ΔΥΥΔΉΡΘΩ ἴῃ ΒΙΓΟΡΠΘΒ, ΔΠΓΒΙΓΌΡἢΘ68, 

Δα ΘΡΟΙΘ8. 
θ6ὅ3. Βιρη ]οαῦ Ροποπι; ἀοῖπαθ 

(6064) αἰ στ τὰτὴ οχβοσὶῦ πη6 α1ὰΠ}, 
ἢ. 6. ἱἰπἔδπμηθιμ, ΡΠ ΘΓ ΠῚ 856 Πητ- 
ΠΙΟτϊα ῬΡαΒΒῸ πῃ ἱπαϊοδ.ατι 8. 
“ηοα ἑιηι οδί πάτα ππσιθηὶ (αν. 
1Ιο. ὅ3) γ6] ποαζιπι ρονγῖρ γε 

αὐφίξιηι (Ματγί. 11. 28. 2) αἰ οἰ ἔασ, 
ααἱ οχίθπίο πος αἰϊριίο τοὶῖ- 

ααΐϊΒδ οοπίταοςῖβ ρΡυᾶθηδπὶ 
οχμΐϊρθοῦ βρθοΐθπι; ἀπᾶο αἰρὶ- 

ἔπ8 1116 ἐπ απιὶβ οὖ ἐπιρι ἴοι 
αἰϊοϊζατν (Ρογβ. 2. 388; Ματσί. νἱ. 70. 
δ), Θοαὰ οἰπδοραϊ γ6] π|Ὸ}}68 
ἀοβισπαθαπέίατ." -Ἐπροτσί. --- ἄλ- 
λος ἀντί: οααῖΐν. ἴο ἄλλος ἤ. ΟἿ Ἑὰγ. 
Πεὶ. δ74, οὐκ ἔστιν ἄλλη σή τις ἀντ᾽ 

ἐμοῦ γυνή. 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

665 ἀγρεῖος εἶ καὶ σκαιός. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

3 ἣ» 3" ’ 

οὗ γάρ, ῴζυρέ, 
’ὔ 5 ΄ο ’ 5 ᾽’ὔ τούτων ἐπιθυμῶ μανθάνειν οὐδέν. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

τί δαί; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

5» 'ῃ 8. ἂν “ὦ Ν 3 , ’ 

εκειν εκειΨνο, τον ἀδικώτατον λόγον. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

5 » Ἂν »ῪῸὉΝ ’, ’ ’ ἀλλ᾽ ἐτερα δεῖ σε πρότερα τούτων μανθάνειν, 
κα , νει ἀτν Ἡμι δ 3 ω » 

των τετραπόδων ΑΤΊ ἐστιν ὀρθῶς αρρβένα. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

660 ἀλλ᾽ οἵδ᾽ ἔγωγε τάρρεν᾽, εἰ μὴ μαίνομαι" 

κριός, τράγος, ταῦρος, κύων, ἀλεκτρυών. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ὁρᾷς ὃ πάσχεις; τήν τε θήλειαν καλεῖς 

655. ὦ οἰζυρέ: Ὁ 'π Ήοπ., θΝαΐύ ὕ ἰπ 
Αγ. Οὐ Κάε8ρ. 1604, 1614; Αν. 1641; 
1,χ5. 948. 

6566. οὐδέν: πού μη δέν, Ῥοοδιιδθ6 
1Π6 πορ. 18 ΤἸΠΘΓΟΪΥ {Π6 σοηςηπδίϊοη 

οὗ {Π6 οὐ ἴῃ {Π6 ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ] οΟἸΔ1ι86. 
657. ΟΡ5. {π6 ᾿τηραύϊθηῦ ΘΠ ΡΠ8515 

Ῥγοιρῃῦ ουὖὐ ὈΥῪ {πΠ6 τϑροίϊτοη οὗ 
ἐκεῖνο ἃ} ὍΥ {Ππ6 τι88 οὗ {Π6 50}. ἀδι- 
κώτατον. 

θ058. τούτων : {Π6 {Πῖπρβ {Ππαὖ τη Κ6 
ἊΡ, ΟΥ ΔΙῸ ὨΘΟΘΒΒΑΤῪ [ῸΓ ἃ Κπον]οᾶρο 
οἵ, {η6 ἀδικώτατος λόγος. 

669. ὀρθῶς : ἀοοογαϊης ἰο {]ι6 εογγοοὶ 
λθοῦη. ὅ66 οῃἡ 038. ΤῊΪ5 νγοσα Βθθ1ὴ8 
ἴο μᾶνθ ὈΘΘη τι866, οΥ ΔΡιβ6Ω, 8η810- 
ΘΟΌΒΙΥ [0 ΟἿΓ ““5Βοϊ θη 1ῆο.; 

660. εἰ μὴ μαίνομαι: 1.6. “1 5ῃοια 
αν ἴο Ὀ6 ΟΥΔΖΥ ποῦ ἰο Κπονν." 80 
7Τλοδηι. 470, μισῷ τὸν ἄνδρ᾽ ἐκεῖνον, εἰ 

μὴ μαίνομαι. ῬΊαῦ. τοί. 8496; Τιιλγά. 
2886. ΟΥἹ σονρ. 511 ἃ, οἶδα, εἰ μὴ 

κωφός γ᾽ εἰμί. 
661, ΟΡ 5. {π6 ποπῖ. ἴῃ {π6 118, ἃ]- 

ΠΟῸΡἢ τὰ ἄρρενα 15 ἴῃ {Π6 806. 

6621. ϑοογαίοβ, θοΐηρ ἰπθηῦ ΠἸΡΟΠ 
1Π6 φῬΌπαον (8οο. ἴο {πὸ βυβίθπι οἵ 
ΤτοίαροΓΔΒ ; 8606 ὁη 698), [8118 ἴο οΟ}0- 
ΒΟΥΥΘ Π6 ὈΪΌΠΟΟΘΙ οἵ Βίχορβιίδθβ ἴῃ 
οἸαββίηρ {Π6. ΤΟΟΒΙΟΥ διηοηρ φμαάτι- 
γ,εεἰ8, θπῦὺ ΘΘΉΒΊΓΟΒ. ΠΪΠῚ ΤῸΓ τἰϑίηρ [16 
ΒΔΙῚ6 ΌΤΙ [ῸΓ Ὀούῃ τη8]6 δ ηα ἔριηδ]θ, 

80 {παῦ {πΠ6 νγογα 18 πρίζποῦ ὀρθῶς 
1η880,, ΠΟΥ͂ ὀρθῶς ἴδηι. 
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5 ΄ὕ ᾿ τς ν ν Υ 
ἀλεκτρυόνα καὶ ταὐτὸ καὶ τὸν ἀρρενα. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

πῶς δή; φέρε πῶς; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἀλεκτρυὼν κἀλεκτρυών. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

666 νὴ τὸν Ποσειδῶ. 
“ δὲ ἧς Ν "“ 

νυν ὃὲ πως με χρὴ καλεῖν; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

» 7 Ὺ 5 σ 5 ,ὕ’ 

ἀλεκτρύαιναν, τὸν ὃ ἐτερον ἀλέκτορα. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

5» ’ κᾺ ἈΝ ᾿, 5 ὔ 

ἀλεκτρύαιναν ; εὖ γε νὴ τὸν Αέρα" 
΄ » 5 Ἁ , “ ’ὔ ’, 

ὥστ᾽ ἀντὶ τούτου τοῦ διδάγματος μόνου 
, ᾽’ Ν ’ 

διαλφιτώσω σου κύκλῳ τὴν κάρδοπον. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

610 ἰδοὺ μάλ᾽ αὖθις τοῦθ᾽ ἕτερον. 

668. ταὐτό: ρῥτοά. ΟὈ]. ; ΤΟΥ σΘΠΑ͂ΟΥ, 
566 οη 452. --- καί : αἶϑο. 

664. φέρε: πὶ ἰπίουσ. υνοσα π1{Π- 
ουὖύ γοιρ, ἃ5 'ἰπ 824. Οὐ 109; Ρίμι. 
94, φέρε τί οὖν; 

665. ΠΟΘ οδἵἢ Ὅν Ῥοβοϑίοῃ, ἃ5 4150 
ἴῃ 724, τηϊρηῦ βθοῖὴ βίγδηρο αἰΐου 84: 
θαΐ ΠΘ6 ΠΠΔΥῪ Τηθ8η ἴῃ6 θαλάσσιος 850 

ἄραγ ἴἰο {π6 Αἰποηΐδηβ, πα ποῦ {16 

ἵππιος. Βαΐ 566 οη 991. 
666. Τὴ νογὰ ἀλέκτωρ, τοοϑβίογ, 15 

ουπαᾶ (ἴῃ παρδρβίβ) ἴῃ Κ͵68ρ. 1490, 
Οτδίϊη. 2580, Ῥ]αῖ. οπι. 197; 4180 ἴῃ 
Ῥιπά., Αθβοῆ., Δηα οἴποῦ βούίοιβ Δ- 

ἴπουβ. ΕῸΓ {ΠῸ ἔριηδ]ο, ἀλεκτορίς 15 
πο Ὀγ ΕρΡΊΙοΗ., Τθοιηοον., πα ΗἸΡΡ., 
ποῦ ἴο τπηρηϊίοη ᾿ἰαΐου υυυϊῖοσβ. Βαΐ 
ῬΏγΥμ. 888 τὶρην, λέγε δὲ ἀλεκ- 
τρνυών, καὶ ἐπὶ θήλεος καὶ ἐπὶ 
ἄρρενοκ;, ὡς οἱ παλαιοί. ὅὃο οἵ {Π6 
Βοῃ, Ασ, Εν. 86; διχαι 5, δ4; ΔΑη- 

Ν ’ 

τὴν κάρδοπον 

ἀχαπᾶγ. 40; ΤΠΘΟΡοΙηΡ. Οομμ. 9. (ἡ 
ΡῬΙαΐ. ομ. 18.ὄ 10θ. Α5 {Π6 δἰγοδᾶν 

οχἰβίϊηρ ἀλεκτορίς 15 ποΐ ΘΙ] ον θα, νγὸ 
ΙΔ ἰΠοΓ {Ππαΐ ἀλεκτρύαινα νγἃ5 ἃ ΠΘῪΥ 
Τα οτοαίθα Ὀν Ῥγοίαροσαβ, Οὐ ἴη- 
γρηΐθα Ὀν {πΠ6 φροοὺ ἴῃ ἱπηϊίαίίοη οἵ 
Ῥγοίαρογαβ, αὐζου {Π6 ἁπδ]ορν οὗ λέων 
λέαινα, θεράπων θεράπαινα. 

667. ΟΡ5. {π6 Ῥγόορυθββ τπηϑᾶρ ὃν 
ΘΙ Γορβίδαθβ, ῈΟῸ ΠΟῪ ΒΘΔΥΒ “δὴ 
ἀν". Ο.814. 

669. 7 δατγίοη-πιοαὶ ψοιν εἰοιιλ-ίγα ἡ 
ἰο {}ι6 ὑτγῖπι. ---- διαλφιτώσω : ΟἿΪΡ ἴποτὸ; 
ΡῬΓΟΡ. ζουηθα ὈΥ ΔΓ. ---κύκλῳ: δάν. 
156, Βίσ! ΟἿ] ν αἰῤ οὐετ, Ἰἰῦ. αγοιπαὶ αδοιί. 
- ΤΠ6 βοπί. 15 βοιηθνπαῦ ἰοτγοοά, {Π6 

ΟὈ͵]θοῦ Ῥοΐηρ ἴο ἱπίτοάπορ ἡ κάρδοπος. 
670. μάλ᾽ αὖθις : ἀἢ ΘΧΡΓΟΒΒίοη τιϑοᾶ 

ΟΠ ΘΗ͂ν ἤθη Δ 6ΧΟΪ. 18 τοροδαίθα, θυΐ 
Ποτο τοίουσίηρ ἰοὸ ὁρᾷς ὃ πάσχεις, θθ2. 
10 1β ῥτῸ. {παΐ υἱοῦ οὗ Ῥ͵οϊΆμΟΓᾺΒ 
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ΕἿΣ ἊΝ ν ω 5 ἄρρενα καλεῖς θήλειαν οὖσαν. 

ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΝ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
χ , 

τῳ τρόπῳ 
ΕΥ ἂν 8 Ν ’ὔ’ 

ἄρρενα καλῶ γὼ κάρδοπον ; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
’ὔὕ Ψ 

μάλιστα γε" 
σ΄ 3 ,ὕ 
ὥσπερ γε καὶ Κλεώνυμον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

πῶς δή; φράσον. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ταὐτὸν δύναταί σοι κάρδοπος Κλεωνύμῳ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

676 ἀλλ᾽, ὦγάθ᾽ οὐδ᾽ ἦν κάρδοπος Κλεωνύμῳ, 
3 ὗ 

ἀλλ᾽ ἐν θυείᾳ στρογγύλῃ ᾽νεμάττετο. 
5 Ν Ν Ν “ ἈΝ “ 

ἀτὰρ τὸ λοιπὸν πῶς με χρὴ καλεῖν; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
Ψ 
ΟΤως ; 

Ν ὃ ’ ν “ Ν ἿΝ ’ 

τὴν καρϑόπην, ὠσπερ καλεῖς τὴν Σωστρατην. 

ΔΥΘ ΤΟΙΟΙΥΘΩ͂ ἴο ΠΟΙ 84150θ. ΤΠΘ ΟΥΓΟΥ 
ὙΥ ΠΟ Θοογαΐθβδ {Ὑ165 ἴῃ νδίῃ ἴο θυ ρ]δΐῃ 

οοΠβ βίβ ἴῃ πβ]ηρ᾽ 85 ἔἴϑιη. (τήν) ἃ νου 
ὙΥ810}} Π85 ἃ {Πϑογϑίϊο! ν (ὀρθῶς) τη880. 
ΘΠ Πρ, -ο5. 

ΘΟΥ1 Γ. ΤΠ ηρ οὗ {Π6 {πϊηρ' 1056], 
ΘΟ ΓΘ ΒΔ θβ ἸΠΟΟΠΒΟΪΟΌΒΙΥ ΟἸΪ 5. {Π6 
ἔοι. τί. 7}7η τὐἱαΐ ταν αο 7 ι|86 κάρδο- 
πος α8 πιᾶ86. 7 ΟΥ̓́ΤΔΙΠΟΙ, Ποιυ ἀο 71 
οαἰΐ α «οιισἠ-ίγαν ἃ πιαΐο 

674 1. ϑοογαίοβ. βᾶγβ, κάρδοπος 
απιοιπίβ ἰ0 {Π6 βαπιθ α8 ("]εοη 8. 707 
οι, 1.6. ἃ8 ἴᾺ 7 ἃ8 ΡΌΠΑΘΓ 18 ΘΟΠΟΘΙΠΘΩ. 
Θ σορβίδᾶοβ 4065 ποί ππηαογρίδηα {ΠῸ 
γηδβίου, Ῥαῦ [Δκοβ τη 8ἃ8 τηθϑηϊηρ' 

ὑπαῦ 6, [Π6 ΡῬῈρΡ]1], τοραγαβ ἃ ἀουρῃ- 

{ΥᾺῪ 84] ΟἸΘΟΠΥΤΉΙΙΒ. ἃ8 Π6 581η6, 
ὙὙΠΟΥΘα5. {πὸ Ἰαίίου ἄοθβ ποῦ 50 τππ0 ἢ 
ἃ5 ΟὟ ἃ ἀοῸρἢ-γαγ. (1 {Π| 6 ἴηΐοτ- 
Ῥγοίαοη 15 οογγοοῦ, [ῃ6 θβῦ 15. Ῥοουσ.ἕ) 
ΤΠῸ Ῥορί, Πονονοῦ, ἄοθβ τηθδῃ {Π6 
ὙγΟΓ5. ἴ0 βμρφοβί ἴΠ6 νοΥῪ 1ᾶθδ8 νυ] ἢ 
ΒΤ ρβίδᾶθβ ἄγαν ΤΤΟΙ {Π6Π|, ἃ5 Ο]6- 
ΟΠΥΤΉΙΙΒ νγὰ8 ἃ ΠΟΙ, ΟἸΌΤΩΒΥ Ἰη8. 
ἘῸΥΙ ΤΟΥ͂Θ ΘσΟΠΟΟΥΠΐπρ' Πΐτη, 5866 οὴ 969 

Δηα }ᾳ. θ68 ; ΘΟΠοογ ηρ Π1Β ΡΟΥΘΥΙΥ, 
ο΄. Ἐφ. 1292. 

676. ΤΠαῦ ΘΙΟΙΥ 18 τπηθαηῦ ὈΥ͂ θυείᾳ 
στρογγύλῃ, ἃ8 ᾶ8 ὈΘΘΠ ΒΕΡΡΟΒΘΩ͂, 15 
ΒΑΓάΙν ΟΥΘαΙΌ]6. 

678. Σωστράτην : ἃ ΠΊΘΥΘ ΘΧΘΠΊΡΪΘ, 
ΠΟ Ῥαγ ου]αΥ νγουηδη Ὀοΐπρ' τηθϑηῦ. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

τὴν καρδόπην; θήλειαν; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ὀρθῶς γὰρ λέγεις. 

΄ ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

680 ἐκεῖνο δ' ἦν ἂν καρδόπη, Κλεωνύμη. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
» ’ Ν “ ΕῚ - ᾽ὔὕ ΄“ ΄“- 

ΕΤι δέ γε περι ΤΩΡ ονομαάτων μαθεῖν σε δεῖ, 

κά ᾽ 5», Ε] 3 Ἂ ν 3 3 ΜᾺ ᾿φ 

ἅττ᾽ ἄρρεν ἐστίν, ἅττα δ᾽ αὐτῶν θήλεα. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ἔγωγ᾽ ἃ θήλε᾽ ἐστίν. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

εἰπὲ δή. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Λύσιλλα, Φίλιννα, Κλειταγόρα, Δημητρία. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ΝΜ Ἀ Ὑδὰ “ 5 ’ 
685 αρρενα δὲ ποιὰ τῶν ονοματῶων ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

μυρία. 

Φιλόξενος, Μελησίας, ᾿Αμυνίας. 

679, Θίγορβιαοβ οοηϊοι δ σΘΠ ΘΓ 
ΙΓ Β6Χχ, Δπα {π|ηΚ5 {παΐ ΠῸ 15. ἴη- 

βίγιιοίρα ἰο 5840 καρδόπη, ἐλιι8 πιαξίηῃῃ 
ἐλ6 {πίη α γεηιαΐα. ---- ὀρθῶς κτέ.: γε, 
ῶγ γοῖι βροαΐξ αεοοογαϊπο ἰο {6 γλἰ6. 
ὀρθῶς λέγεις ὈβιΔ}}Υ7 ΤΠΘΆΠΒ Β5]ΠΡ]Γ, 
ἥοιι ατὸ τῖίρις; Ὁὰὺπῦ Ποτο ἴὐ 15 αἰ βίο] υ 
ἴο αἰνοβδῦ ὀρθῶς οὗἉ 115 ΤΘΟΠ ΠΙ0 8] ἴοΠ6. 

680. ϑιγορβίδαθβ παυνίηρ οοποοὶνοα 
ἃ νᾶρσαορ ἰᾶρα ὑπαῦ {ΠΟΤ 18. ΒΟΠῚΘ Τηγ8- 

ἑρσγίοιιβ ἰἀθηὐν θύννοι Π6 κάρδοπος 

Δ η4 ΟἸΘΟΉΥΤΊ8, πη ηΐα 1 η58 {Π|5. 146η- 
τ Ὀν τη ΚΊηρ᾽ ἃ ΘΟΥΤΟΒΡΟΠΟΙΪ Πρ ΟΠ Δ 96 

ἴη ΠΪ8 ΠᾶτηΟ ΜΉΘ κάρδοπος 5 Ομαηροί; 
ΡΥ ὙΠΟ πηθᾶηβ {Π6 ρμοοέ βίγιΚοβ αἵ 
{Π6 οἰοπληδον οὗὨ {Π6 ΠηΔη. 

681. “ὀνομάτων : ὑΥῸΡΟΥ παηιθ8, πα πιΕ8 

Οὗ Ῥεγϑβοηϑ. 

686. Φιλόξενος: ἴῃ ἴε8.Ρ. 84, {18 
8 8 ΟΔ]Π]οα καταπύγων. ἘΡοΪ. 
221, ἔστι δέ τις θήλεια Φιλόξενος ἐκ 

Διομείων, ὅρ9 οἢ ἤαη, 994, -- Μελη- 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

9 -. “ ’ πον 9 9 ἀν τ. ἢ ἊΣ 
ἀλλ᾽, ὦ πόνηρε, ταῦτα γ᾽ οὐκ ἐστ᾽ ἀρρενα. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

5 » 9 ε »ῪὋ 5 

οὐκ ἀαρρεν υμιν ἐστιν; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

- ῪΜ' 5 5 Ἁ 

οὐδαμῶς γ. Ἐπεὶ 
τῆς Ἃ , 3 Ν 3 ΄, πως ἂν καλέσειας ἐντυχὼν Αμυνίᾳ; 

ἐ 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

690 ὅπως ἄν; ὡδί" δεῦρο δεῦρ᾽, ᾿Αμυνία. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ε ἴδ “ Ἁ 3 ᾽ὔ ΄ς΄»'Β 

ὁρᾷς ; γυναῖκα τὴν Αμυνίαν καλεῖς. 

σίας: ὙΠΟ Μο]οβίαβ 15 τηθϑηΐ 18 
πἀπορτΐαῖη. ΒοΥΡΚ {Π1ηΚ5 Ὁ 15 {Π6 

8006 οἱ {πΠ6 ρΡοϊπ1οἴδη ΤΟΥ αΙα68, 

ὙΠῸ ΟΡΡοβϑα Ῥϑυΐοὶθβ ἴῃ 15. ΔαΤΏ]ηΪ5- 
ἰγταϊϊοη. Οὔ. Ῥ]αῦ. Ζαοῖ. 1196; Μεηο, 
94 4. -- Αμυνίας: πού {Π6 ὁΠ6 Ιη6η- 
{ἰοπρα ἴῃ 91, θαῦ {πΠ6 Βοη οἵ ῬΥΌΠΔΡΘΒ, 
Βα τ] Ζθα ἴῃ γἴ8ρ. 14 ἴ. ἃ5 φιλόκυβος, 
406 45 Κομηταμυνίας, 1200 Π, ἃ5. ἃ ῬΟΟΙ 

σοΙηρδηΐοη οὗ {π6 ὙΠοββα] δ βου ἕβ; 
ἴῃ Οτδίίη. 212 85 ἃ Ὀγαρραγύὺ ἢδίίοσυοῦ 

Δα Βυοορηδηῦ. ΠΡΟ]. 218 ΟΠΔΥΡῸΒ 

τ ἹΠ παραπρεσβεία. 

687. οὐκ ἔστι: {πΠ6 Μδβ85. ἢᾶνο ἔστ᾽ 
οὐκ. ΤἼΘ ΤΌΥΙΠΘΥ ΟΥ̓͂ΘΥ 18. ἨδΟΟ58α ἢ 
ὙΠ6η [Π6 ῬΓΟΡΟΒΙΓΙ0η 15. ποῦ ΤΏΘΓΟΪΥ ἃ 

πορ. 0Π6, πύ ΟΠ6 ἴῃ ὙΠ], ἃ5 Βθοιηϊηρ- 
Ιγ Ποσο, {ΠῸ6 ορροβὶίθ δ νηηδῦνο 15 οοη- 
ἰτεαϊοίρα. 5111], 10 ννουἹα Ὅ6. ῬΟΒβΙ 016 

ἴο 86 ἔστ᾽ οὐκ ἄρρενα, ΟὨΪΥ ἵπιρίγψίπς ἃ 

οοηἰγϑαϊοίίοη, 1πι8ῦ 845 1 π δᾶ β8ϊα 
ταῦτά γὙ ἐστὶν θήλεα. ΤΠΘ6 ἔδού {Ππᾶ0 

[Π6 180 ἐισο οἵ {π6 [766 Π8Π165 σἴνθη 
8ΔΥ6 οὗ {Ππ6 ο1855 ΠΟ 6 ΟὈ]θοῖβ ἴὸ 
ΟΔ]Π1πρ᾽ τη880., ΓΟ ΠΘΥΒ 1 ῬΟΒΒΙΌ]6 {Πᾶῦ 
ἔστ᾽ οὐκ ἄρρενα (αΥό πΟΉ-ηϊα 86.) 15 ΘΟΥΤΘΟΥ͂. 
Ξΐϑα δῖ8ο Οὐἱῖ. ᾿Νοίοβ, 

688. ὑμῖν: {π6 Βοογαύιβίβ ; οαδ8 ἃ8 
ἴῃ 6074, σοί. ---- ἐπεί: 1κ γάρ, δρᾷ πού 

ΟὨΪΥ ἴῃ ἃ απθβίϊοῃ, ἃ8 Ποτο δηᾶ 780, 
Ῥαύ 4150 ἢ {16 ἴτην., ἃ5 Κἴ68ρ. 18, 
ἐπεὶ τοπάζετε. 

690. ὅπως ἄν: 566 οἡ 214. ---᾿ Αμυ- 
νία: 85 {Π15 ψοῦυἹα 6 {Π6 νοῦ. 8150 
οἱ ἃ ἴθι. ποι. ᾿Αμυνία, δοογαῖο5. Ῥσο- 
ΠΟΌΠΟΘΒ ἰὖ {πΠ6 Ππϑῖὴηθ οἵ 8. οΟΠΊ8η. 

ΟΥ ναι. 1. ΤΟῦΣ. 27, ἀπ απ} 0 5 τὰ 
ΤΊ] τὰ οὖ Ὡ Π]16 ΌΥΘΤ ΠΟ 6101- 
ΙὉ5 68Π|, αι παροὺ νἱτν δύ 

ΤΠ ]ΪΟΥ, 564 αἀπἀ δὴ ΒΡ Θτ ἀορού 

(Ροὐοϑὺ οπΐτὰ ΤΠ] 16 ΌΤΘΙΩ ΥἹΤ, 
ὙΙΓΙΙΘΙΩ ΤΩ ΠΟΥ Πα, τ  ῚΝ 

568 618), 5684 681 αἰ] οἱ μὴ π 5 111 - 
ΠΙΟΌτ Θα, απ 88 ὅθ Θ0ὺ »ΘΠΘΥΙΘ οβύ, 

4αὰὸο ἱπαπύαϊ Τ᾿ ]]16Γ65 αὖ πἴο- 
ΤΟΙ οδὺ ἰηδυϊμαθαϊη. πὖ δο- 

ἴοΟΥ᾽ Βύοϊδιη πι|π]ΡΈ 510 

Ρογρθηπα οὺ Οαθοεῖπα οὐ ϑ8ευ- 
γίηπα ἔἰσατα τὰ] 1 τα ἀϊο ὰη- 

ὺ ὨΔΌΘΙΘ ποϊηΐη8., ΠΌΙ 61|- 

Ἰΐοσαπι. Ἐχοορὺ πὶ ἌΘΟΙ,, ὑπ6Γ8 
ὙΟΥΘ ΠΟ Τη8 80. ΠΆΠῚ6Β ΟΥ̓ ῬΘΙΒΟΠΒ, ἃ Πα 
ἴηὴ ΔΑὐδ. πὸ μᾶ8ο. ποιηβ δὖ 8}}, ψὶῦῃ 
ἤπΔ] α ἴῃ {Π6 ποῆι. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Ψ ,ἅ σ΄ 9 
οὔκουν δικαίως, ἥτις οὐ στρατεύεται; 

Ἐπ Ν, Ἃ “ 49 ἃ ’ » ᾽ὔ 

ἀτὰρ τί ταῦθ᾽, ἃ πάντες ἴσμεν, μανθάνω; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

οὐδὲν μὰ Δῦῶ: ἀλλὰ κατακλινεὶς δευρὶ ---- 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

τί δρῶ; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

3 ’ ’ ΄ο ἴω ’ὔ͵ 

609 ἐκφρόντισόν Τι τῶν σξαυτου πραγμάτων. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

μὴ δηθ᾽ ἱκετεύω ᾽νταῦθά σ᾽. ἀλλ᾽ εἴπερ γε χρή, 
χαμαί μ᾽ ἔασον αὐτὰ ταῦτ᾽ ἐκφροντίσαι. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

3 » Ν Ἐν τ 
οὐκ ἐστι παρὰ ταῦτ ἄλλα. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

΄ ὅν 
κακοδαίμων έγω, 

σ ) «- ΄, ΄, ΄, 
οιαν δίκην τοις κορέσι δώσω ΤΉ μερον. 

ΧΟΡΟΣ. (Στροφή.) 

Ἴ00 φρόντιζε δὴ καὶ διάθρει, πάντα τρόπον τε σαυτὸν 

692. ἥτις: δἴη6 5.6. ΟἿ. 921, 1577, 
Δ Πα 566 οἢ 42. 

6094. οὐδέν : πο πιαΐίογ. "ΓΗ Ϊ5 τι56 οὗ 
οὐδέν, ἴῃ ἀΘοΠ ]πἰηρ' 0 ΔΠΒΎΘΥ ἃ 4 5. 100 
ΟΥ̓́ΪΟ ΒΡΘΔΪΚ οὁἢ {Π6 βιι]θοῦ {πῶ ποίου 
ῬΓΤΟΡΟΒΘΟΒ, 18. ΘΟΙΠΠΊΟΠ ΘΠΟΙΙΡ, 85 «(υ. 

1300 (οἱ Ἐὰν. “εἀ«. θ4, ἀμα 65ρΡ. 925) ; 
Βαΐ 51] {πΠ6 ἰγαῃβιτῖοη ἔγοιη 098 ἰὸ 
095 15 ἀπιιβιι8}}ν ἀὈταρύ. 8.66 Τηϊτοά. 
δξ 45, 48. --- δευρί : Ροϊηϊπρ το {Π6 
ἀσκάντης. --- τί δρῶ: 566 οη 87. 

696. Οοπβί. μὴ δῆτα ἐνταῦθα (ἐκ- 
φροντίσαι με ἀνάγκαζ(ε), ἱκετεύω σε. ἘῸΓ 
{Π6 Ῥοβί(ἴοη οὗ σέ, 866 οη 784, 

697. χαμαί: 1.6. χαμαὶ καθήμενον ΟΥ 

Βισορβίδαθβ Κποννβ Ὑγ0}} 
{Π6 ἀδηροῦ {Παῦ {Πτϑαΐθηβ Πΐπὶ ἢ {Π|Ὸ 
ἀσκάντης. --- αὐτά : (Π15 ννοτά, ἴῸΤ γν ΒΙῸ ἢ 
ταὐτά τηϊριῦ παν θΘθη τπι866, 15 δα ρα 

Ὀγ ίγορβίδαθβ ἴο 5ῃονν {πᾶ ἢ 18. ποί 
ἰγγῖηρ ἴο ονδαρ {π6 ἐκφροντίζειν. 

κατακείμενον. 

698. οὐκ... ἄλλα: εΓ "65. 1106 

(γΠοσθ {6 ψΠΟΪ6 ὑϑῦβ ΟΟΘΟΙΠΒ); 

Ῥακ, 110.:- ῬΙαΙ. λσοῦ, ἢ» δὲ 

ΗοΓο 

παρά Ἰνὰ8 πὸ πηρδηΐϊηρ οὗ ρσδοῦοτσ. 
Κι. ϑγ. 08, 80, 7.-- δοογαΐοβ 1 }- 
ἀγα. 

-" “ 

ἔχω παρὰ ταῦτα ἄλλο τι λέγειν. 
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στρόβει πυκνώσας. 

ταχὺς δ᾽, 

ἐπ᾿ ἄλλο πήδα 

105 

ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΞ. 

Ψ Ε " 
ὅταν εἰς ἄπορον πέσῃς, 

νόημα φρενός: ὕπνος δ᾽ ἀπέστω γλυκύθυμος ὀμμάτων ἡμα φρ στω γλυκύθυμος ὀμμάτων. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἀτταταῖ, ἀτταταῖ. 
ΧΟΡΟΣ. 

’ὕ 

τί πάσχεις ; 
᾽ὔ 

τί κάμνεις ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἀπόλλυμαι δείλαιος - 
“ Ψ. 

ἐκ τοῦ σκίμποδος 

7110 δάκνουσί μ᾽ ἐξέρποντες οἱ Κορώνθιοι, 
τς ὦ 

και 

Ν 
και 
-- 

και 

τὰς; πλευρὰς} ̓ἰδαρδάπτουσιν 

τὴνὴ ψυχὴν ἐκπίνουσιν 

τοὺς. ὄρχεις ἐξέλκουσιν 

ω»--. 

“-ΣλΥ-ς 

καὶ τὸν. πρωκτὸν διορύττουσιν 

715 καί ΠῚ ἀπολοῦσιν. 
Ε] 

702. πυκνώσας: 5680]... συναγαγὼν 
ι πάντα τὸψ νοῦν σου. ῬΙαΐ. Μ7ον. 115 ὁ 

(τὴν διάνοιαν) πυκνοῦσθαι καὶ συνίστα- 

σθαι τῷ φρονεῖν εἰκός ἐστιν. Το Ἡ. 26 
1γ8. ὅ, (Λυσία5), εἴ τις καὶ ἄλλος, πεπύ- 

κνωται τοῖς νοήμασιν. "6 Ἰαδῦ ραββᾶρθ 

Βῃον5 ἰΠδὺ πυκνώσας ΤηΔΥ ᾶγο σαυτόν 
ΤΟΥ 15 ΟΡ]. ἀῃα 5111] του. ἴο {Π6 τηϊπᾶ, 
--ἃ ἰδοῦ γῇ] ἢ ΒΟ. ΔΡΡΌΘΔΙ ἴο Πᾶν 

ον ο]οοΚαα, 
708 ἔ. ἄπορον: φ΄ 1485. ΤΠ γΡοοῦ 

τ ἀἰου]θ5 {πΠ6 βοογαύϊο τηϑίῃοα οὗ 5υᾶ- 
ἄθη]Υ βθοκίηρ ἃ ΠΟῪ ᾿ἰπ6 οἵ ᾿πηγοϑβί!- 
βαίϊζοη ὙὙΠΘΠΘΥΟΥ ἴπΠ6 ὁπ δαορίοα 

{4115 ΟΥ̓ 1οδ 48 ο αΠΠΠΟα] 6168. ---- πήδα : 
1κ6 δἃῃ θαμοβίχδη ῬΘΙΪΟΥΤΠΘΥ ΨὙ0 
ΒΡΙΙΠΡΒ ΤΟΙ] ΟΠη6 ΠΟΥΙ͂ΒΩ 0 ΔηΟΙΠΘΓ. 
ΟΥΓ Ήοτα. 11. χν. 088 ἔ. Ἑπ:. 77ο. ΟἿ, τί 
δ᾽ ὧδε πηδᾷς ἄλλοτ᾽ εἰς ἄλλους τρόπους“. 

706. Οπ {Π6 ὕγγο υϑύβθβ ὑπαῦὺ 816 
Ἰδοκίηρ Ποσθ, 866 [ηἰτγοά. ὃ 98. 

710. οἱ Κορίνθιοι : παρ᾽ ὑπόνοιαν ἴοΥ 
οἱ κόρει. ΤἼῊΘ ΟΣ ΠΙΔ 5 ὙΘΥΘ ἴοΥ- 
Τηρηΐοῦβ οὗ {π0 ΑΥΠομΙδηΒ, δ ηα ἃ 60η- 
Πϊοῦ ἢ {ποθ πᾶ ἰακθη Ρ͵δοθ ποῦ 

Ἰοηρ' Ῥοΐογο. 
711. δαρδάπτουσιν : ΑΤΠ. νἹ1]. 965 ἃ» 

ἐπὶ τῶν ἀπλήστως καὶ θηριωδῶς ἐσθιόν- 

των τὸ δάψαι καὶ δαρδάψαι. (7. απ. 00. 

712. ψυχήν: {72᾽8 ὑϊοοά. (7. ϑοΡῇ. 
ΕἸ. 188, τοὐμὸν ἐκπίνουσ᾽ ἀεὶ [ ψυχῆς 

ἄκρατον αἷμαις ΜοΥρ. Ἅ6η. ἰχ. 949, 
ῬυΣΡυτθδα ὙΟΙῦ 1186 5811- 
Τὴ Φ 1. 

715. ΤῊ 5᾽τ] ν οὗ οπαϊπρ' (τὸ 
ὁμοιοτέλευτον) ἴῃ ὙΘΥΒΟΒ 711 Π{. 15. πού 
ἴο Ῥ6 οοπξουηᾶοα ψ] ἢ σάψηια ἴῃ [Π6 
ΤῊΟΟΓ 56η586. [ 15. ἰηἰγτοάαορα ΠΟΤ 
ΤΟΥ οοτηΐο οἴοοῦ; ἃῃα ΟΥΠΟΥ ΒΙΠΉ1]ΔΥ 
Ῥαββαροβ, 5100); 88. «οἷ. 547 1., Ἑγ. 
Αἰἷς. 182 Τῇ. (ᾳοθ οβρ. 786), βου ὑπδΐύ 
[86 τορϑαίϑα βουμπῃᾷ 15. ποῦ ὨΘΟΘΒΒΔΡΙΠΥ͂ 
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3. ο΄ ΧΟΡΟΣ. 

μή νυν βαρέως ἄλγει λίαν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

. καὶ πῶς τεσ ᾿ς. 
φροῦδα τὰ χρήματα, φρούδη χροιά, 

φρούδη ψυχή, φρούδη δ᾽ ἐμβάς: 
120 

φρουρᾶς ἄδων 

ὀλίγου φροῦδος γεγένημαι. 

πὰ Ὁ σης. ΞΡ » Ἂ ν τῷ 
και προς τΤουτοις ετι τοισι κακοις 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

Ὁ ’ ΄ῃ τῳ ΄ὔ 
οὗτος, τί ποιεις ; οὐχι φροντίζεις ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

δῦ ἴῃ6 οπᾶ οὗ {π6 σϑῦβο, που, ᾿ἱπᾶθοϑᾶ, 
1ἴ8 {πΠ6 ἀδνίοθ οοῃῆποα ἰο ροθίσυ. ἃ 

1 ῚῚῸ ἔαυίποῦ ἄονη, 718 Εἶ., ἃ ΞΙΤ1]ΔΥ 

οἴβοῦ 15 ρχυοαπορα Ὀν {πὸ στϑρϑεϊτοη 
οὗ ἴῃς β8π16 βοιιηάᾶ (φρου-) αὖ {Π6 ὁε- 
σίπηϊπῳ οἵ νογαβ (ὁμοιόαρκτον). ἘΕῸΤ 
ξασίΠΟΥ ΘΧΔΙΏΡ]68 οὗ ὁμοιοτέλευτον, εἴ. 
241, 4094} 1604 1.; Εἶφ. 1661.; Αὐυ. 
2711; Ναΐ, 841 3 Ῥαβρ. 68 ἴ.; ῬΡα;, 

162 1., 580 ἢ, 540 ἢ. ; ΠΕ εοἰ. 838 Ε, ΒόρΡῇ. 
Ο. Τ. 1481, ὡς τὰς ἀδελφὰς τάσδε τὰς 
ἐμὰς χέρας. ἘῸΓ ᾿πίοητ0Π81 ὁμοιόαρκ- 
τον, ςΓ, ϑίπηοη. 1607, Σῶσος καὶ Σωσὼ 
σωτήρια τόνδ᾽ ἀνέθηκαν, [ ΞΣῶσος μὲν 

σωθείς, Σωσὼ δ᾽ ὅτι Σῶσος ἐσώθη. 

7117. καὶ πῶς: 86. οὐ βαρέως ἀλγεῖν 

με δεῖ; 

.᾿ Ἵ18. ῬοΟΒΒΙΌΪΥ ἃ Ῥᾶγοαν οὐ ΕΓ. 
Πες. 1062, φροῦδος͵ πρέσβυς, φροῦδοι παῖ- 
δες, (ΟἿ αἰδὸο «πάν. 1078, φρούδη μὲν 
αὐδή, φροῦδα δ᾽ ἄρθρα μου κάτω. 7] 
ΟΡ φροῦδος ΒΘΘΙῚΒ 0 Πᾶνα ῬΘΟΠ ἃ 
ἔανοσιίθ νὰ Ἐγ., ἀπ Πῖβ ἴτγϑα. τι86 

οὗὨ ἰζ νγὰβ στ] Ιου] γ ΑΤ. τηοτο {πὰ ἢ 
οποθ. (ἡ αν. 1343, τὸν ἀλεκτρυόνα 

3 ’ 

ἐγω; 

μου ξυναρπάσασα ] φρούδη Γλύκη, ἴῃ 8 
οὔθ γῇ ΑΘΒΟΠ. 15 τ ρυοβοηϊθα ἃ8 

ΘΟΙΡΟΒΙ Πρ ἴῃ ᾿τηϊζαίοη οἵ ΕΓ. -- τὰ 
χρήματα : ΤΠγΟῸΡ] {π6 ρτοᾶϊρ αν θὲ 
ἢ15. 80}. --οΟχροιά: ο"ἱ 04; θαΐύ 1 {Π6 
ϑδζίη 15 τηθαηΐ, οὐ 1710. 

119. ψυχή: «ἡ 112.---ἐμβᾶς : οὐ 868. 
ΤῊΘ Δ]Ππβῖοη ἴο {Π6 1085 οὗ {ΠῸ ἐμβάδες 

1Ιρδα5 ἴο {Π6 βιιβρίοῖοη {πα ἃ ῬΡαββαρο 
ὙὙΠΘΓΘ {15 ΟΟΟΌΤΥΘα ἢδ 5 ὈΘΘη ]οΟβί, ΟΥ 

οτηἰτ64 ἴῃ {Π6 του βίοη. 

121. φρουρᾶς : (ΠΚ6 νυκτός, χειμῶ- 
νοΞ5), αἰτίη σιατα ἐΐπιθ, οη ψμαγαῖ, υὶτἢ 
ΤΘίθγοποθ ἴο ΒΘ η{1Π6]58 β ΠρΊΠρ᾽ ἴῃ ΟΥ̓ΟΥ 

ἴο 116 αὐᾶν {ἰπ|6Θ.0. ΟΠ Αθβοῃ. 4γ.»ἷ 
10, ΠΟΥ {Π6 νναιοῃπηδη ΒΑ Υ8, ὅταν δ᾽ 

ἀείδειν ἢ μινύρεσθαι δοκῶ, [ ὕπνου τόδ᾽ 
ἀντίμολπον ἐντέμνων ἄκος. 

22. ὀλίγου: |{κ ὀλίγου δεῖν, Ῥαΐ 
10 15. ἀουθί] ἩΠΘίΠΟΥ δεῖν 18 0 ὕὸ 
ΒΌΡΡΙΙοα, 866 οπ 918. 

Ἴ23. οὗτος : 566 οἡ 2320, ΤῊΪΒ Βπῃου] 
ποῦ 6 πηϊβία θη ἴῸΓ ἃ ρσϑηιϊίηθ νοο., 

ἴῸΥ 6 1Ὁ ΔΟΘΟΙΡΔΏΪΘΒ ἃ Βα 5ῖ., {Π|Ὸ 

Ἰαςῖον 185. ἴῃ {ΠπῸ ποίη. Πα πλδΥ Ὀ6 80- 
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᾿ νὴ τὸν Ποσειδῶ. 

ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΈΕΝ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

Ν ’ ΚΑ 9 Ψ 

καὶ τί δητ᾽ ἐφρόντισας ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Ἴ25 ὑπὸ τῶν κόρεων εἴ μού τι περιλειφθήσεται. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
Φ »ῪὋὉ ’ 5 

ἀπολεῖ καἀκιστ. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἀλλ᾽, ὦγάθ᾽, ἀπόλωλ᾽ ἀρτίως. 

ΣΩΚΡΑΤΉΣ. 

οὐ μαλθακιστέ᾽, ἀλλὰ περικαλυπτέα. 
9 ’ Ν ἴω ΡῚ ἐξευρετέος γὰρ νοῦς ἀποστερητικὸς 

5 Ψ 93 

καἀπαιόλημ. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

οἴμοι: τίς ἂν δῆτ᾽ ἐπιβάλοι 

730 ἐξ ἀρνακίδων γνώμην ἀποστερητρίδα ; 

σοΙμρδηϊθα Ὀγ {Π6 ΔΥύ. -- ΟΠ [Π6 Β66Π 68 
τ ΠΙΟἢ ΓΟ] ον, 566 Τηἰτοά. 88 40 ἢ. 

726. ἘῸΓ ἃ 5|Π|118 πι56 οἵ ο]]βίοη 
θούνγθοη ὕνγο ΒΡ ΚΟΥβ, Βθουσηρ 5α6- 

ἀθηπ6855 οὗ ΤΟΡΙΥ, οΚ ἍΑοεἷι.. 832, ΔΙ. καὶ 
χαῖρε πόλλ᾽. ΜΕ. ἀλλ᾽ ἁμῖν οὐκ ἐπι- 

χώριον. ῬϑίσΙΟΙν, {Ππ6 ο] Ἰβίοθ 5ῃποῦ]ᾶ 
πού 6 ᾿ἱπαϊοδίθα, δηα 1 ᾿παϊοδίθα, ἃ 

ἤπ4] τοορηΐ βῃουϊα ποῦ 6 {γον 
Ῥδοκ. Τη6 βθοοῃᾶ βρθδΚοὺ αὐίουβ ΠΪ5 

ἤγβῦ σιοόγα, νγΥΠ116 {Π6 ἤγβύ ΒρθΆΚΟΥ 15 

Ῥγοποτμ πο ηρ᾽ Π1Ββ ἰδ. 1π 5110}} 084868, 
{πῸ ἰοχύ 15 Ῥγοβθηίθα 850 8485 ἴο 8661 

Ρογΐίροῦ ἰὸ {Ππ6 ουϑ, Δπά ποῦ 88 ἴὖ 

νγαὰ8 δούπδ!γ τροϊίθά. --- ὠγαθέ: {Π]158, 
Πκὸ ΟἿὟΓ σι εἰθαῦ 8ῖ1, οἵΐθῃ ᾿πηραΐθβ 
ΟΥΤΟΥ Οὗ ΒΟΙ]6 βοσύ ἴο {Π6 Ῥϑύβοῃ δ- 
ἀγοββϑ, ἀπα {Π6 ΤηοΥ6 Ῥοϊπηίθα]ν 6 η 

Ῥτθορᾶρα ᾿γν ἀλλά. ----ἀπόλωλα : 56}0]., 
ὑπὸ τῶν κόρεων δηλονότι. ίτορβίδαθβ 
{Π|ΠΚ5 {παΐ ὁπ οαηποῦ ρεγίϑ]ι ὑνγῖς6. 
27. μαλθακιστέα : 5Ιρη!Ποδίίοη 46- 

τἱνθα ἔτγοπῃ τηϊα, ΟΥ Ῥᾶ88., δὲ 807} ΟΥ 
οἤενιϊπαίθ. ΟἿ. ῬΙαῦ. Αἰο. 1. 124 ἃ, 
οὐκ ἀποκνητέον οὐδὲ μαλθακιστέον. “8 
ΘΙ Πδ5 Π0Ὸ δεῖ. ἴῃ 86, Ὀαῦ π6 ΡΠ6- 

ΠΟΙΊΘΗΟΠ ἰ8 ποῦ γοβίγοίθα ἰὸ 500 ἢ 
γοῦῦΒ. ΟΩΥ ὅοόρῇῃ. 4). 690, ἐγὼ γὰρ΄᾿ 
εἶμ᾽ ἐκεῖσ᾽ ὅποι πορευτέον .--- περικα- 
λυπτέα: ἴπ ΟΥΔΘΥ ἴο νὴ Ππαγανν {Π6 
ΤαΪηα ἔτοπη {Π6 ἱπηΡΓ βϑῖο 8 οὗ {Π6 

ΘΧίρθγηδ] νγουἹα. 800. δοογαΐθβ ἴῃ Ῥ]δί. 
ΤῬλαεάν. 297 ἃ, ΑἸΤΠοῸρῚι ἦ6 σα πηθα!- 
ἰαΐθ νι ποὰῦ βο} αἱ. Ο(κ ,ϑ'γηιρ. 
2206. 

729. ἀπαιόλημα : 566 οἡ 1150. --- 
τίς ἄν: τίς ἄν, πῶς ἄν, εἰς., νΥὶ [ἢ [Π6 ορί. 
ἅγῸ οἴζθη π8ρ4 ἴῃ οχρυοβϑίηρ ἃ ψν 18} 

᾿πα τοῖν. ΑΜΊ: 82, Ν. ὅ. ---ἐπιβάλοι : 
88 ὃ ΟΟΥ̓ΟΥ (ἐπίβλημα). Ἠομ. Θά. χῖν. 
20, ἐπὶ δὲ χλαῖναν βάλεν αὐτῷ. 

750. ἀρνακίδων : ΒΙΡΡΟΒΘΑ ἰο ἢ6 ἃ 

ῬΙΑν οἡ ἀρνεῖσθαι, ἄθηψ. ΤΠ ἀρνακίδες 
ῬοΙοηρ ἴο {Π6 ἀσκάντης.---- ἀτοστερητρί- 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

Ἃ 10 ’ Ὺ' Ψ ὃ φ ’ 

φέρε νυν ἀθρήσω πρῶτον ὁ τι ὁρᾷ τουτονί. 

οὗτος, καθεύδεις ; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

μὰ τὸν ᾿Απόλλω, ᾽γὼ μὲν 
ΕΥ̓͂ 

Οου. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἔχεις τι; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

μὰ Δί, οὐ δητ᾽ ἐἔγωγ᾽.. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
50 Χ ΄ὕ 

οὐδὲν πανυ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

οὐδέν γε, πλὴν εἰ τὸ πέος ἐν τῇ δεξιᾷ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

1386 οὐκ ἐγκαλυψάμενος ταχέως τι φροντιεῖς; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

» Ἀ »ο»-Θ ον 

περὶ τοῦ; σὺ γάρ μοι τοῦτο φράσον, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

αὐτὸς ὅ τι βούλει πρῶτος ἐξευρὼν λέγε. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

5 ’ ’ὔ ε Ν ὃ ’ 

ἀκήκοας μυριάκις ἁγὼ βούλομαι: 
Ν “Ὁ ’ ν “Δ ΕῚ δῶ ὃ ’ 

περι των ΤΟΚΩωμν, Οοτως αν αἴΤῸΟω μή ενι. 

δα: «Ἰτηοβῦ ῬουΒΟ  ἤθ5 γνώμην, Ὀοίηρ' 
τοὶαθα ἴἰο ἀποστερητής, α αἰεργίνον, 

οἰιεαΐ, ἃ8 αὐλητρίς ἴΒ ἴο αὐλητής. (7. 
128, 141. 

132. μὰ τὸν... οὔ : {Π18 ῬΉΓΑΒΘ 
ΟΟΟυ5 οὐΐθη. ΟἿ Αοἰι. δ9; δᾳ. 1041; 
Αὖ. 268. 

739. ἔχεις τι: 1.6. ἐξεύρηκάς τι. 
Ἄος. ἴο ἃ ὅ6})0]. {πΠ6 ΟΧΡΥΘΒβΙο 15. Θἢ- 
ΡΙονα ἴῃ αποβιϊοηϊηρ ἃ ΒΒ Δ ἢ ΟΥ 
ΔΗΡΊΟν, θαΐ ἔγρα. ἰὖ 18. πιο ἃ8. Πόσο. 
ΑΔ βἰρμῦ ῥὶαν οὐ {πὸ νυοσὰ ἴῃ {Π6 ἃη- 

ΒΎΨΟΙ, ἃ8. ὮΘΓΘ, 15. Β66ῃ 4180 ΞΌΡΠἢ. 47. 
875 ἔ., ΗΜΙΧ. ἔχεις οὖν; ἩΜΙΧ. πόνου 

γε πλῆθος. πων. δερρρί. 818, ΑΔ. ἔχεις ; 
ΧΟ. πημάτων γ᾽ ἅλις βάρος. 

734. πλὴν εἰ: 566 οἡ 301. 
1539. ὅπως ἄν ἀποδῶ: ἴον ἄν υΥἱ ἢ 

ἔπ βι07γν. ἴῃ πα] οἰααβοβ, βοὸ ΑΜΈΉ. 
ΔΑ 1, πὶ ἃ, ΟἾ 988, 14601:.- “δ ὲο 
{πὸ στατηπηδίϊοα! ΘΟηποχίοη 8 ΥΘΓΥ͂ 
Ἰοοβθ, πὰ {πὸ οἴαβθ ἢδ8Β ΠΟΑΙΥ 

{πὸ ἔογτοθ οἵ ὅπ ἱπάϊγ, ἀοΙ! θογαῖνο 
4αοβίίοη, 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

740 ἴθι νυν, καλύπτου καὶ σχάσας τὴν φροντίδα 
λεπτὴν κατὰ ΠΚΡΥ περιφρόνει τὰ πράγματα, 

ὀρθῶς διαιρῶν καὶ σκοπῶν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

» ΄ὕ 
οἰμοι τάλας. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

3 “ ᾿ ὯΝ 

ἔχ᾽ ἀτρέμα: κἂν ἀπορῇς τι τῶν νοημάτων, 
5 Ἵν » ἰοὺ »-Ἔ 7 ͵ 

ἀφεὶς ἄπελθε" κάτα τῇ γνώμῃ πάλιν 

745 κίνησον αὖθις αὐτὸ καὶ ζυγώθρισον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ὦ: Σωκρατίδιον φίλτατον. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

᾽’ὔὕ ἊΨ ᾽ 

τί, ὦ γέρον; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἔχω τόκου γνώμην ἀποστερητικήν. 

740. καλύπτου: [Π6 5'Π1016 γοὺῦ 
ἴῃ {Π18 5686 ΒΘΟΙΒ [0 ΟΟΘΟΠΪ ΟἾΪΥ 

Ποσθ. Οὐδοῦ ῬΓΟΡΟΒ68 ἴθ᾽ ἐγκαλύπτου. 

-- σχάσας: ος( 409. ΤΠΐβΒ νοῦ 15 
ΤῊ Π]Οἢ τπιδο4 ἴῃ {ῃΠ6 56η86 οἵ ὀίοοά 
({γ88.}, Ὑγ Ὡ]Ο ἢ. ΒΟΙῚΘ Φ5ΒΙΡῚῈ ἴο 1 ΠΟΙΘ, 
ἸΚοΟἢ ΤΟ ΠΟΥ οοπεοοηίτγαίΐε ; Ἐφ] ίοη, ομέ 

(λεπτήν, 71π6), ΟΥ̓ νυ ἢ σχίσας νου] 

510 Ῥρίίοσ. Τὴ τηθδηϊηρ ῬΥΘουσθα 
ἴῃ 1,. ἀηᾷ ὅ.., Ἰεέ σο, σίυα ρίαμ ἰο, ἸΘαΥ 65 
λεπτήν ὨΔΥΟΪν Ἰηΐ6]110 1016, ΤῸ {1} 18 
ΒΘ6ΠῚΒ [0 αδθηοίΐ {πΠ6 σϑϑυ]ῦὺ οἵ σχά- 
σας. ῬΟΥΠΔΡ5 ϑοογαΐθβ υδηΐβ {Π6 τη 
ῬΙοα {λίπ Ἰκ6 {π6 Ῥοάγ οὗ ἃ μαγᾶ 
βίπαθηΐ. 

142. διαιρῶν : οἴζοῃ τιβθ4 ἴῃ Ρ}11ο- 
ΒΟΡΠΪΟ Ιδηρτιιᾶρο ἴῃ ἴῃΠ6 560η86 οὗ 
πιαϊίπρ ἰοσίοαί αἰἰδογίπιϊπαίίοηδ, αἰγαιοΐη 
αἰϊδίϊποίίοηβ. ΟἿ ῬΙαῖ. Ολατηι. 108 ἃ, 

Προδίκου μυρία τινὰ ἀκήκοα περὶ ὄνο- 
μάτων διαιροῦντος, ἃπᾶ ἔτοαᾳ. ἴπ 
ῬΙαῦ. Ιβοοῦ. 12. 17, (οἱ σοφισταὶ) τοὺς 
λόγους μου ἐλυμαίνοντο... διαιροῦντες 

οὐκ ὀρθῶς (τοίογυϊπρ ἴο {π6 ῬΓΟΡΟΥ 
Βοραγδίίοη οἵ [πΠ6 κῶλα ἰπ γοδαϊπρ)). 
Ιῃ ΟἿΓ Ῥαββᾶρο διαιρῶν καὶ σκοπῶν 18 
«Ὀουῦ {π6 δαυΐν. οὗ {πὸ Ἐπρ'. απαϊγείηφ . 
απ βογιηϊπίτφ. ---- οἴμοι τάλας : 566 

Τηίτοά. ὃ 48 «πᾷ ποίο. 

745. ἵζυγώθρισον : τὐοίφῆ, ροπάογ ; 
ΔΡΡΔΥΘΗΓΥ ΟὨ]Υ Ποῦ. Τῆθ ἀοἤπηιίίοι 
ἴῃ ῬΟ]]. χ. 20, τὸ ζυγώθρισον ἐπὶ τοῦ 

κλεῖσον εἰώθασι(1) τάττειν, ΒΘΘΙῺῚΒ ἴο 
Ῥὸ Ῥαβθᾶ ἼΡΟῚ ΟἿΪΓ Ῥδββᾶρθ, κλεῖσον 
Ῥοίηρ ἃ ΟΟΥΤῸΙΡΙΪΟη οἵ κίνησον, 1 
ὙΠῸ) ῬΟ]]. ΤΊΟΤΟ]ν Του γοᾶ {πᾶῦ ζυγώ- 

θρισον νγὰἃ8 ΒΥ ΠΟΙΥΙΊΟΙΒ. ΤῺ Τηθ6δηῃ- 
ἱηρ' τυοῖψ] ἰδ σῖν θη Ὁ. ἃ ὅ0}0]. 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἐπίδειξον αὐτήν. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

3 Ν ’ ’ 

εἰπὲ δή νύν μοι ---- 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
Ν , 

10 Τι;Σ 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

γυναῖκα φαρμακίδ᾽ εἰ πριάμενος Θετταλὴν 
750 καθέλοιμι νύκτωρ τὴν σελήνην, εἶτα δὲ 

αὐτὴν καθείρξαιμ᾽ ἐς λοφεῖον στρογγύλον, 

ὥσπερ κάτοπτρον, κᾷτα τηροίην ἔχων. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

᾽ὕὔ »" ἥν. 3 ,ὕ ᾽ὔὕ 3 

τί δῆτα τοῦτ᾽ ἂν ὠφελήσειέν σ᾽; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ν 

στε 

εἰ μηκέτ᾽ ἀνατέλλοι σελήνη μηδαμοῦ, 
755 οὐκ ἂν ἀποδοίην τοὺς τάκους. 

748. ἐπίδειξον : εχ λιιέ, ---- πιδοα (σ᾿ η- 
ΟΥΆΠΥ ἴῃ {Ππ6 τηϊ4.) οὗ [Π6 βορῃ]βίβ, 
ὙΠῸ ον ΒρΡϑοϊ 65 οὗ {Π6ῚΡ νυ ἰ50}} 

ἔου {Π6 Ῥυσροβο οἵ αἰγαοίίηρ ΡῈΡ118. 

-τὸ τί: 78 48 {πὸ αυὐϑοκβ βεϊα ὁ 
τοιοῦτος, ὃ τοιόσδε, εἰο., 50 ἴπ 4ΠΟ 50 10}8 

ἴΠῸΥ οου]ᾶ 58 Ὁ ὃ ποῖος, ἈΠ ουύθη τὸ 
τί, ἃ85 ΠΟΥ ; Ὀαΐύ ὅ τίς 15 ποῦ ἔοππά. 

749. Θετταλήν: [πΠ6 ΤΠοββδ] Δ ἢ 
ὙΟΙΏΘΠ ὙὙΟΓΘ τΤορυίρα ἴο 6Χορὶ ἴῃ {πὸ 

τηδρὶο αὐτί. 80}0]., φασὶ δὲ ὅτι Μήδεια 
φεύγουσα κίστην ἐξέβαλε φαρμάκων ἐκεῖ 
καὶ ἀνέφυσαν (ϑργαηᾳ τ, φγειυ). Τὸ 
{Ππ 61 τγὰβ8 ἉΒΟΥ θοα ρυθη {Π6 ῬόονοΥ οἵ 
ἀγανίησ {Π6 τηοοη ἀονῃ ἴτγοιη {Π6 
ΒΚν. ΡΙαΐ. ον. 818 ἃ, τὰς τὴν σελή- 

νὴν καθαιρούσας τὰς Θετταλίδας. Ῥ]Ϊη. 

Νν ὩΗΕἶἔΡ ἀχὸ τοῦ, πος απἰραπδτι 
αἰχὶῖ, αὐδΔη ἄοσ (ΔΥ8 πιδρ]6 8) 
ἰγαπηδίββούῦ δα ΤΠ οβ58] 85 τηᾶἃ- 
68. ΠΪΓΤΟΙ Θαυϊάσριη 11}1185 

ῬΡΟΡα]15 ἔαμηηδη οἱπ5 ἴῃ δ8η- 
ὑπτη Δα Δ 6 51556, πὖῷ ΜΟΠΔΗαοΟΤ 
ΤῊ ΘΒ] σΟρποιηϊπδῖού ἔα- 

θα] 4 Π|, ΟΟΙΡΙΟΧϑΙΏ ΔΙΏΡΔΡΘΒ 
Γουϊηαταιη αείταϊοηπέϊι τι {πι- 
ἶσα. ΠΟΘ ἄξονι δά, ἀπ τάνα: 
ψογρ. Ἐεὶ. 8. 69. Ον. “εὶ. νἱϊ. 207 ΓΕ. 

151. λοφεῖον : οΥΙΡΊΠΑΠΥ ἃ θήκη τῶν 
λόφων ΟΥΆ ογεϑβίτοαβδο. ΟΟ Αεἰ. 1109. 
ΤῊΘ Ῥγοβοηῦ 86 οὗ {πὸ νογα 5. ᾿π6]- 
οαἰρα Ὀγ ΡΟ]]. χ. 120, κάτοπτρον, οὗ τὴν 
θήκην λοφεῖον καλοῦσι. Α οᾶ86 οἵ 

{Π6 βοῦῦ νγἃ8 ὨΘΟΘΕΒΕΤῪ ἴ0 Ῥσουθηΐ {ΠῸ 

ΤΑΪΓΤΟΥ͂, ὙὙΥ ΠΟΙ νγὰβ πηϑίϑ!] ]ἶο, ἔγοπὶ ΟΟΥ- 

τοαϊηρ. 
52. κάτοπτρον : {16 ΤῊΪΓΓΟΥ, ὈΘΙηρ᾽ 

ΠΊΘΓΟΙΥ ἃ 5118]}], τοιπᾶ τηρία] μ]δίο, 
αἱ ἃ Δ Πα]6, ΠΘΥΟΥ ΒΟΥΥ α ἃΒ ἃ νγυ8}}- 

ΟΥ̓ΔΙΠΘΗΐ, 

753. ὅ τι: 8566 οη 214. 
ἴδδ. ὁτιὴ τί: 11. ᾳαἷὰ 414 1 δε- 



180 ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΝ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ε ᾿ ἂν ’ὔ 

ὁτιὴ τί δή; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ε Χ ὡν [ω 5 Ψ ’ὔ 

ὁτιὴ κατὰ μῆνα τἀργύριον δανείζεται. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

εὖ γ᾽. ἀλλ᾽ ἕτερον αὖ σοι προβαλῶ τι δεξιόν. 
» ’ ᾽’ » ’ 

εἴ σοι γράφοιτο πεντετάλαντός τις δίκη, 
ν “Ἁ αι νας 3 ’ 3 Ἃ 

ὅπως ἂν αὐτὴν ἀφανίσειας, εἰπέ μοι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Ἴ60 ὅπως; ὅπως; οὐκ οἷδ᾽ - ἀτὰρ ζητητέον. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

’ Ν ἣν ἊΝ Ν ’ ΄ Ε 

μή νυν περὶ σαυτὸν εἶλλε τὴν γνώμην ἀεὶ, 

ἀλλ᾽ ἀποχάλα τὴν φροντίδ᾽ εἰς τὸν ἀέρα 
λινόδετον ὥσπερ μηλολόνθην τοῦ ποδός. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

σ 9 5 ’ . Μ ’ ’ 

εὕρηκ᾽ ἀφάνισιν τῆς δίκης σοφωτάτην, 

δαιι86 ---- οὐαί ὁ ΤΊ ᾿πΐρυυ. τί ἴα 685 {ΠῸ6 
Ῥίδοα οἵ ἃ οδιι881] βθηΐ. 1655 [Π6 οδιι88] 

ῬΔΓΏΟΙΟ; Ὀαῦ Ῥυδούϊοα! ν {πΠ6 σορβ 

560 ἴο πᾶν ἰοβῦ {ῃ6 1 βθραγαΐθ 

ΤΌΥΟΘΒ, ἴῸΥ ψγ ἢπᾶ τιὴ τί δή, 71 λέόδβηι. 

84, ΔΒ οσθα ὈΥ ὁτιὴ κτέ. Κτ. 3ργ. 

51, 17, 8, ΒΌΡΡὈ]165 ἐστί ψὶῖ τί. Οἵ. 
184, Πα 566 ὁη ἵνα τί, 1192. 

756. κατὰ μῆνα: 566 Οη 17. μήν 
15. Ῥοίἢ σηοοη δ πιοηΐῆι. ---- τὸ ἀργύριον : 
48 ἴπ0. 6015. Οἡ {118 6 Υ86. ΤΟΙΊΔΥΪ 

{πᾶῦ {πΠ6 σομηραϊαηβ 186 {Π6 ρ ]., 1Ὁ 15 
ῬΤΟΡ. {παῦ πον πᾶ τἀργύρια ὈΘίοΓΘ 
1Πθῖη. Τῇ Ρ]. οὐουβ 4180 ΕὙΡ. 220, 

9900, Δηα ἘΠΡΟΙΪ. 108. 
758. πεντετάλαντός τις : [Π6 Πυτη- 

ῬῸῚ οὗ {]οηΐβ 18. ΔΒ: ΠηΘΑ ΤΠΘΤΟΙΥ ἃ 8 

ΔῊ ΘΧΔΙΏΡΙΘ ΟΥ 1Π]|υβίταϊοη. ΤΠ6 

ἔοτορ οὗ τὶς την Ρ6 Ὀτουρηῦ οὐὐ Ὀγν 4 
ῬΔΥΔΡΏΓΑΒΘ : “ ΌΡΡΟΒΘ γοῖ 6.6 βιιθα 

Του ἃ τηδίζου οἵ ὑσοηίν Ὁπουβαπα 40]- 
15 (ΒΥ δρουύ ἤνθ {πουβδηᾷ, 
Ῥαΐ 8566 οη 21). 

761. Βοοαίθθ ψαῦὴ8. Πὶπη ἀραϊηδὺ 
{π6 Ρυχδβιῦ οἵἉ ἃ 51η5Ρ16 τηρίμοα ἴο {Π6 
Θχοϊαβίοη οἵ οἴμουβ. ὥθθ οἡ 709, 

769. ῬΟΙ]. ἴχ. 124, ἡ δὲ μηλολάνθη 

ζῷον πτηνόν ἐστιν, ἣν καὶ μηλολόνθην 
καλοῦσιν: οὗ ζῴου λίνον ἐκδήσαντες 
ἀφιᾶσιν, κτέ., ---- [Π6 γγ611-Κπόυγῃ δ Πηπι86- 

τηθηῦ οὗ οὨ]άγθη. ΤῊ6 φροντίς 15 ἴο 
6 Δ] ονγθα υν]ᾶθ σηρο, θαῦ τηπιβῦ Β6 τοὸ- 
ΒΓΑ 64 ΤτΟΤῚ ΒΟΔΙηρΡ᾽ ΘΗ ΤΟΙ ΔΥΔΥ. 

--τοῦ ποδός: ἀρρθπᾶβ οπ λινόδετον, 
1Π6 Ῥυϊποὶρ 8 θοίηρ [μ6 βᾶτηθ ἃ8. {πδῦ 
ἴῃ λαβεῖν (ἁρπάσαι, εἰς.) τινὰ τοῦ ποδός. 
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»“ 53 

66 ὥστ᾽ αὐτὸν ὁμολογεῖν σ᾽ ἐμοί. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
Γ᾿ ’ 

ποίαν τινα; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἤδη παρὰ τοῖσι φαρμακοπώλαις τὴν λίθον 
,ὕ Ὡς, Ν ’ Ἧς ὃ »“ 

ταύτην ἑόρακας, τὴν καλήν, τὴν διαφανῆ, 
“ ἀπ ἘΝ Ν “ ν 
ἀφ᾽ ἧς τὸ πῦρ αἀπτουσι; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

τὴν ὕαλον λέγεις ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἔγωγε: φέρε, τί δῆτ᾽ ἄν, εἰ ταύτην λαβών, 
πε δ τα “ἃ ,ὕ Ν , ε ΄ ἐ ΤΟ ὁπότ᾽ ἐγγράφοιτο τὴν δίκην ὁ γραμματεύς, 
9 ΄, Ἀ ὟΣ κ κ . ἀπωτέρω στὰς ὧδε πρὸς τὸν ἥλιον 
τὰ γράμματ᾽ ἐκτήξαιμι τῆς ἐμῆς δίκης ; 

765. ὥστε κτέ. : 5606 οη 4θ8. --- ποί- 
αν τινά: ἃ ἴτρα. ΘοΙ ἰδ ίϊοη, οἱ νἸηρ 
γΑΡΊΘΠΘ585 ἴο {Π6 ααΘβί] 0. 

166. φαρμακοπώλαις : ἴΠ6 ΟτοοΚ5 
Πδα πὸ 68] Δροίμθοδσυν 5Βῇ΄ορβ. ΤΠ 

ῬΗν βιοῖδηβ Ῥσγουϊ ἀρ {πὸ τηθα!οῖη05 
τ ΠΙοἢ {ΠΘῪ Ῥγοβοσιρθοα. 5111] 1Π6 τϑιη- 
Θοαϊοβ παῦ γοσο ποῦ ἴῃ Πρ τοραΐο, 

68Ρ. ἴποβθ τϑραγαθα ἃ8 ΤΩΙ ΓΔΟΙ]ΟΊΙΒ, 
ΒΌΘΝ 88 διηϊπ οίβ Πα ΟΠΔΓΤΉΒ, ὙΘΥΘ 

8014 αἰδὸ ὈΥ {Π6 φαρμακοπῶλαι, ΜὙΠ0 

Κορύ {Πθπ 1π βίου οὐ παν κΚοα {Π 61 

Οἢ {π6 βίγθοίβυ Αὐημοηρ {ΠΕ6ΙΡ ὙγΆΓΟΒ 

ὙΘΓΘ 841} βουίβ οἵ δυσί οβὶ 168, ἃ8. ΠΟΙΘ 

{Π6 168. 
1608. ὕαλον: διινηπίπφ-φία88, Ῥ,ΟΌ. 

τηϑᾶθ οὗ τὰ] ρ]αββ, γῃῖο αὐ {παῖ 

ἘΠΠ6 νγᾶβ ἃ ΤΑΥΙΥ, Δ Πα νγὰβ ταηκοᾶ 
ὙΠ ῬΓΟΟΙΟῸΒ βίομθθ. [Ι͂ἢχ Αεἦ. 1738, 
φίαβ8 ἰσαῦὰ 18 τηθηἰοηθα ἃ8 ἃ τη 7 οἵ 
εγβίαπ βρίοπάου. Ὑ,Ώθη ῬΊη., Ν', ΜΠ. 
ΧΧΧΥΙ. 2. 10, τηρηξίοηβ {ΠπῸ οΟἸτουτη- 

βίδα {Ππδΐ, ἴπ σατο  Ζίηρ, ΡΠ» 5 οἶδ 5 

304 ὉΥ ΡῬγοίθυύθηοθ ἃ οὔυβϑύδ! πη ἃ 
ῬῚ]ὰ (ογγϑίαϊ δαϊϊ, ἃ5. ἃ ἰοη8), ἢ. Ῥ͵ΙΌΡ. 
Το Ιουβ ἴο ΡΠ 51 οἴδη5 οὗ Ἰαἴου Ε1ΠΠ68. 

7609. τί δῆτ᾽ ἄν: 5866. οὁη 108 «πὰ 
164, νι ΠΟ Θομρατο ἢ,γ8. 599, 
τί δῆτ᾽ ἄν, εἰ πύθοιο καὶ τὴν τῶνδ᾽ ὕβριν. 

110. ἐγγράφοιτο: Ραγίακοβ οὗ {Π6 
ἔοσμ οἵ {πῸ 1468] φσχγοί. ἴο σι ]ο ἢ 1{ 

ὈΘΙΟΠρΒ, 1.6. ἴη6 τηοοα 15 ἀ5β: πη] αῖθα 
ἰο {πε οὗ ἐκτήξαιμι. ΟἿ 1281; Μαη. 
ΘΟΥ. ; Πεεὶ. 897, (οὐδεὶς) στέργειν ἂν 
ἐθέλοι μᾶλλον ἢ ᾽γὼ τὸν φίλον, ᾧπερ 
ξυνείην. ΑΜ. 64, 1. --- ὁ γραμμα- 

τεύς: ἐπα εἰεγῖς (οἵ ἴπ6 οουτγί, 1.6. οἵ 
πο ΤῸ Π0 ἢ). ὙΥ̓μΘη {Π6 ἱπαϊοίτηθηΐ 
γγὰ8 δοοορίορα, ἰὉ νγὰβ υυϊτθη οὐ, ἴῃ 

{11} οΥ ἴῃ αὐβίγαοί, ἸΡΟῚ ἃ ΆΧΘη ἰδ Ὁ- 

Ιοὺ ὃν {π6 οἱουκ, αἀπα παπρ ἘΡ αὖ {πΠ6 

ῬΙδοΘ ΠοτΘ {π6 οουγὺ νγὰβ ΠΟΙ, ΤῸΓ 

ῬΌΒΙΪς ᾿πβρθοίΐοη. Οὐθοῦ ΟΌΒΘΓΥΘΒ 

ὑπαὶ {πΠῸ γοῦῦ ἀοποίϊηρ {Π|8 νγὰ8 ποῦ 

γράφεσθαι (866 ΟΥἱῖ. ΝΙιοίε5), θὰπὺ ἐγγρά: 
φεσθαι. 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

σοφῶς γε νὴ τὰς Χάριτας. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

" ’ὔ’ ἜΣ ’ ’ ὅτι πεντετάλαντος διαγέγραπταί μοι δίκη. 

Ἔχ τ - σ᾿ 
οἴμ᾽ ὡς ἥδομαι, 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

δ ἄγε δή, ταχέως τουτὶ ξυνάρπασον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
Ν , 

ΤΟ Τι: 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ν ᾿ ’ ΘῈ 3 “ ’ 

ὅπως ἀποστρέψαι᾽ ἂν ἀντιδικῶν δίκην 

μέλλων ὀφλήσειν, μὴ παρόντων μαρτύρων. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ὔ Ν ς΄. 3 

φαυλότατα καὶ ῥᾷστ. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

εἰπὲ δή. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

719. Χάριτας: ΡΓΟΡ. Ὀδοδθβθ [Π6 
ἀονίος χαριέντως ἐξηύρηται. ---- οἴμ᾽ ὡς : 
{Π18. ῬΏΓΑΒΘ, ΟΡ ββίηρ' ϑυηοίϊοη Ὀοίἢ 
ΟΥἨ ἸΟῪ ἃπᾶ οἵ ραΐη, οοοῦτσβ οἵξζοῃ 
(Γουτίθθη {1Π|68) ἴῃ ΑΥ΄, 86 15. πιο 
(πού οἵ 1οΟγ, μονθνοῦ) ὈΥ ὅορῃ. [1 
Πα νἱγίμα! ]γ ὈΘΟΟΙη6 ΟΠ6 ΜΟΓΙΩ͂, ΤΟΥ 
[Π6 ΟΥΙΠΑΥΥ 6] ἸβΊοη οὗ -οι ἴῃ ἰσᾶροαν 

15. πού {ο ἢ αβϑιτηθᾶ,. Μδην οἵ 16 

6ΧΟΙΒ5. ἀρηοίπρ δ 1Π ὙγΘΓΘ 4180 τι564 οἵ 
70Υ, 885 φεῦ, Αυ. 1724; παπαῖ, Ἐπαγ. Ογοί. 
672, εἰς. ΑΒ ἴο ἰού δῃηᾶ ἰοῦ, 866 οἢ 1 

854 1170. 
714. διαγέγραπται : διαγράφειν 18 

1|. ἄγαιν α ἰΐπ6 ἐλτγοιιγῆ, ἐαριπηο. ΑΒ 
ἃ Ἰρομηϊοα] ἴθστα Ὁ νγὰβ8 864. 50116- 
{ἰπὴ65 οἵ {π6 Δύόμοη αθο]ηϊηρ ἴο δα- 

Τηϊΐ, ΟΥ φιαβῖίης, ἃ 5υϊΐ, ἃ8 θιι. 

Οἰγηιρ. 20, ψηφισαμένων δὲ ταῦτα τῶν 

καὶ δὴ λέγω. 
δικαστῶν διέγραψεν ὃ ἄρχων κατὰ τὸν 
νόμον τὴν τουτουὶ ἀμφισβήτησιν (ϑιεϊ 

ον τηλογιίαποθ); δα βοιηθύϊπηθβ. οὗ 
1ηΠ6 ἀοίοπαεδηῦ γειά α οἤαγφο, ἃ 
1,γΧ8. 17. δ, διέγραψάν μου τὰς δίκας, 
ἔμποροι φάσκοντες εἶναι. ὥἰΓΘΡΒΙΔ65 
ῬαΠ5 ὌΡΟΙ {Π15 Ιαϑῦ τηθδηΐϊηρ δηα {Π6 

110. 56η886 Θχριίηρε. 
71ὅ. ζυνάρπασον: «ςΓ( ὅορΡ!. 44). 10, 

ὡς εὐμαθές σου... ] φώνημ᾽ ἀκούω καὶ 
ξυναρπάζω φρενί. ΟὈΙΙΡΑΥΘ ΘΟΙΠΡΙΤΘ- 
Βοπηᾶργο. 

7716. δίκην : ΟΡ]. 
(αυεγ). 

71. παρόντων: 586. σοί. 
718. φανλότατα: πιοβί οΠεαρίῃ, 1.6. 

νόγῃ τοαάιΐψ, ---- ποῦ τηδίθυ}}}]ν αου- 
οηῦ ἔτγοιη ῥᾷστα. --- καὶ δὴ λέγω: ἃ 
ΘΟΙΏΙΠΟΣ ΟΧΡΙΓΟΒΒΙΟΩ ἴῃ {π6 ἀγδχηδ 

οὗ ἀποστρέψαιο 

, Ἁ 
ΝΗ ς  ὙὟὟ' ἀν 
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3 ’ὔ »» Ὺ 5 ’ὔὕ ’ 

εἰ πρόσθεν ἐτι μιας ἐνεστωσὴς δίκης, 
Ά, Ἁ 5 κ᾿ ἶ »“" 5» ῳ ᾽’ὔ ᾽’ὔ 

780 πριν τὴν ἐμὴν καλεῖσθ', ἀπαγξαίμην τρέχων. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

οὐδὲν λέγεις. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

᾿ Ν δ » ΟΝ 58. 
νὴ τους θεοὺς εγωγ: ετει 

5 Ἁ 3 3 ΄“ ΄ῪΝ 3 4 ’ οὐδεὶς κατ᾽ ἐμοῦ τεθνεῶτος εἰσάξει δίκην. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ὑθλεῖς - ἄπερρ᾽, οὐκ ἂν διδαξαίμην σ᾽ ἔτι. 

ΜΓ Π6η, 4116 Υ ΒΟΠῚΘ ῬΔΥΪΘΥ, ἴΠ6 ΠΑΥΓΤἃ- 

ἰἰγθ οὗ {π6 ἐπὶηρ 'ἴπ απθβίοη 18 Ὀ6- 

σαπ; ἀΒΈ8ΠΥ καὶ δὴ λέγω σοι αὖ [Π8 
Ῥορὶπηϊηρ οὗ ἃ γο 786. 

719. ΤΠ οα865 ΜΟΥΘ ἰγϊθα ἴῃ ἃ 
χρᾷ οὐὔάοσυ {παὸ τγὰβ ῬΥΘ-υσδηρθά. 
ὙΥΏΘΗ ΘΔ} 5 ΟΔΤη6 ἋΡ ἴῃ 8 {Ὀ7Ὴ, 

{πΠ6 Ποτα]α, ὈΥ ΟΥ̓ΘΥ οἵ {πΠ6 ΔΙΌΠΟΗ, 
Ῥτοοϊ αἰ πηρα οὐ ο4]]164 {π6 οα86 (καλεῖν 
τὴν δίκην). ΟἿ Τρ. 1441. --- ἐνεστώ- 

σης: οΓ Ἰοοπι. «4 ραΐιτ. 18, ἐνεστηκυίας 
τῆς δίκης. ΙΡἱά. 14, ἐνεστηκυιῶν δ᾽ αὐ- 

τοῖς τῶν δικῶν. [586. 11. 45, δίκαι γὰρ 
ἐνεστήκασι ψευδομαρτυριῶν. 8.0. 4150 
ὁ ἐνεστὼς ἀγών, πόλεμος, εἴς. 
80. πρίν: Ι͂ΟΥἿ πρόσθεν (πρότερον, 

πρίν)... πρίν, Ββοα ΟΜΈΤ. 67,2, κ.4; Η. 
θδ5 8. -- καλεῖσθ᾽ : {Π6 οἸ βίο οὗ αἱ ἴῃ 
-μαι, -σαι, -ται, -σθαι, εἰα., ΠΟΥ ΟΥ ἰο]ογαϊρα 

ἴῃ ταρσοᾶν, μᾶ8 ῬΘΘὴ αποβίϊοπϑθα θυ θη 

ἴῃ οοτηθαᾶν ; θαύ πῃ [Π6 Ῥγοβοηῦ ΘΧΔΙΉΡ]Ὸ 

ὙὙ6 Πᾶγνθ ἴο Ἀ5Β1:1ὴ6 Θ᾽ ΙΒ 0), 85 οἰ ΠΟΥ 

ΟΥΑΒῚΒ ΟΥ̓ ΔΡΠΔΟΙΟΒΙΒ γου]α ογραΐο ἃ 
ΒΡΟΠαΘΟ ἴῃ 8 ουθη ΡΪ806. --- τρέχων: 
ὙΠΟ η {πὸ Ῥασγίϊο. ἀθβουῖθθβ ὑπὸ τηδη- 
ΠΟΙ ΟΥ ΤΠ68η8 Οὗ 8ῃ δοῖ, ΟΥ ἀδθποίοβ 

ΒΟΙΉΘ ΘΟΒΒΘη 18] ΟΥ̓ Τηροτγίδηϊ αἰτοπάδηΐ 

ΟἸγΟυπηβίδῃοθ, ἃ πα ποῦ ΤΠΘΓΟΙΥ δη δ0- 
οἰἀοηΐαὶ Ῥγθοράϊηρ ΟΥ ΟΟΠοομϊαηΐ 
ἴαοί, {Π6 ῬΓΘΒ. 1β οὔΐζοπ ϑοᾶ ὙΠΘΓΘ 
νγ τηϊρηῦ οχρϑοῦ {Π6 ΔΟΥ. ΟΥἩ Ρῇ. τρέ- 
χων ἀοῃμοίοβ ἴῃ Παβίθ ὙἹ ἢ ΒΟ ἢ. Π6 

γγοῦ]α Πδηρ Ηἰτηβο]: 7 8ἠοιίαὶ σο τιιη- 
πΐπρ απὰ απ πιῃϑεῖ,. (ΟἿ 1104; "ᾳ. 
25. Τδασ. 1. 11. 2, ῥᾳδίως ἂν μάχῃ 
κρατοῦντες εἷλον, ΓΗ πο ἢ ΘΟΠη- 

Ῥᾶτ͵α υἱϊ!. 1. 8, ἐνόμιζον τῷ ναυτικῷ ἐπὶ 
τὸν Πειραιᾶ πλευσεῖσθαι, ἄλλως τε καὶ 
τοσοῦτον κρατήσαντας (ἃ Ῥ͵ΙΘΥΪΟΙΙΒ 

ἱπαοροπάρηύ ἔβο). Ἡοτῃ. 7]. ἰν. 592, 
ἂψ ἀρ’ ἀνερχομένῳ πυκινὸν λόχον εἷσαν 
ἄγοντες. Χοη. Απαῦ.]. 5. 14, εὐθὺς 

οὖν εἰς τὸ μέσον ἀμφοτέρων ἄγων ἔθετο 
τὰ ὅπλα (νΥ {πὶ ἐΠ|5 σοτραγο 1212, εἰσά- 
γων). Επτ. 77ε«]. 957 ἵ., δότε φέροντες. 
ΟΥὁ οουγβο Ὁ 18 πού τηδἰ πίαϊπϑα {παῦ 
ΘΥ̓ΘΓῪ ῬΓΘΒ. ῬΑ τ ΟΠ ΘΠ ΒΘΟΙΩΪΗΡῚΥ πἀϑρ 
ἃ 5 ΔΠ ΔΟΥ. ΘΔ Ὀ6 80 ΘΧρΡ] ἰπϑα (8566 0ἢ 
128), ΠΟΙ 8 ἴπ6 Ῥ͵θ8. πεοθββαῦὴ ἴῃ {Π6 
ΟΆ568 ὉΠΩ͂ΟΡ οοπδίἀογταϊίοη. ( Κ68ρ. 
892 {,, ἀλλ᾽ ἐγὼ δραμὼν | αὐτὸς κομιοῦ- 
μαι, ΘΓ τρέχων “ου]α 6 5ι1{80]0. 

781. ἔγωγε: 86. λέγω τι. ὅ66. 0 
4 
782. εἰσάξει: 5.. εἰς τὸ δικαστήριον. 

( 845; Υέβρ. 820, 840, 842. 
783. διδαξαίμην: αἰοτοηῦ ἔγομι 

127. (ΟΥ̓ ῬΙίκιί. 87, ὁ ἱερεύς με προὐδι- 
δάξατο. ϑορῃ. 77ζ.. 080, ὁ θήρ με προὐ- 

διδάξατο. ΤῊΪΐΒ τπι86 οὗ {πΠ6 πιά. οὗ {Π6 
ΒΙΤΉΡ]Ο σοῦ, ΒΟ ἰβ Θοπηοη ἴῃ 

Τλιο., οαη ματα] 6 Ῥᾶγδ] ]ο] θα ἴῃ Ατί. 
ΝοΙμοΣ ῬΙαῖ., τποα. 358 Ὁ, ποὺ επο, 

93 ἃ, ἰΒ ἴο {π6 Ροϊηΐ, ἃπᾷ Ῥ]αΐ. ἤδερ. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. “ 

’ ε Ἃ, 

οτιὴ τι; 
’ὔ Ν “Ὁ 3 ’ ναί σε πρὸς θεῶν, ὦ Σώκρατες. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

186 ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐπιλήθει σύ γ᾽ ἅττ᾽ ἂν καὶ μάθῃς" 
ἐπεὶ τί ἦν, ὃ πρῶτον ἐδιδάχθης ; λέγε. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

“Ὁ«ὕἉ ἴὸὃ ’ ’ “ ο ᾽ ἴων 5" 

φέρ᾽ ἰόω, τί μέντοι πρῶτον ἦν; τί πρῶτον ἦν; 
΄ τ 3 Οἑ ΄ ᾽ Ψ τίς ἣν, ἐν ἢ ματτόμεθα μέντοι τάλφιτα; 
ΕἾ ΄ὕ 3" 

οἰμοι, τὶς ὴν; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

5 9 ,ὔ ΕῚ μ΄ 

οὐκ ἐς κόρακας ἀποφθερεῖ, 

ἷν. 4216 15 πποουΐαϊη. Τὸ μ85 Ὀθθη 
ῬΙΟΡΟΞβϑᾶ ἴο γτϑδᾶ οὐκ ἂν διδάξαιμ᾽ ἄν, 
ἴο ΒΟ ΙΚΟΟΚ ψου]α ῬΥΘΙΟΥ οὐ γὰρ 
διδάξαιμ᾽ ἄν. 

784. ναί: ῬοΒΘοο Ιηρν. ΟΥ̓ [αυ, 
ΤΡ. “χαὶ 

πρὸς τῶν κρεῶν κτέ. ---σέ: ἀρροπαϊηρ 
ΟἹ ἱκετεύω, ἀντιβολῶ, ΟΥ ΒΟΠῚΘ 5ΙΠΉ1]ΔΥ 

1ᾶθ8. Ῥυθβθηῦ ΠΟΘ ΟΥ 1658 ΘΟ ΒΟΪΟΤΒΙΥ 
ἴο 16 5Ρρθδκοιβ τηἰπᾶ; Ὀὰὺ σέ [85 

ἘΒΈΦΠΠΥ Ρ]ορα ᾿τητηοαϊίο! Υ δἰ ΘΓ πρός, 
ἃ5 ΒΌΡἢ. 77. 480, μή, πρός σε τοῦ κατ᾽ 
ἄκρον Οἰταῖον νάπος Διὸς καταστρά- 
πτοντος (νἰτπουῦ νοῦ ἴῃ ΟΡ. ΟΪΥ 
Π6γ0). Ἐσθᾳ. ἴῃ Εν. ἢ ναί. (. 
Πύρρ. θθ0ῦ, ναὶ πρός σε τῆς σῆς δεξιᾶς. 

Ρλοοη. 1606, ναὶ πρός σε τῆσδε μητρός. 

ΟΟΙΏΡΑΙΘ Ῥ6Ι ἴθ ἄρθοβ ΟὔΓῸ. 868 
4150 οὐ ὅ95. Κα. μι αί. 08, ὅ, 2. 

785. Οπ {π6 οἰασρο οὐ ογροίξα!- 
Π685 4η4 {πῸ βυθάρθῃ δηα ρχυουπα]6 858 
παίατο οὗ ϑοογαίθβ᾽ Β ουϑαγβύ οἵ ἴτη- 
Ῥαΐΐθηορ, 566 Τηϊτοῦ. ὃ 40. --- ἅττ᾽ ἂν 
καὶ μάθῃς: [π6 ἴογοο οἵὗἉ καί 18. {Π6 
βΒᾶτηθ {παΐ ἴὑ νου]α Ῥὸ ἴῃ ἐάν τινα καὶ 
μάθῃς, ἈΠ τη γ Ὀ6 ΘΧΡΓΘΒΒΘΑ͂ ὈΥ ΤΟη- 

ἀοτγίπρ ἴπ6 οἴδθαβο “{μ6 11{{16 γοὰ ἀο 
Ἰθάγη." 8560 4180 οἡ 1944. 

918, ἘΡ. οὐκ ἂν σιωπήσαιμι. 

187. μέντοι : [ΟΥ̓ {Π6 τι88 οἵ [815 ννοσὰ 
ἴῃ ὑπ ἢγβύ ΤΏΘΙΟΙ οὗ ἃ. τοϊϊογαϊθα 
αποϑίϊοῃ, οὐ Ἐαθα]. 110. 18, χρηστὴ 
τίς ἦν μέντοι, τίς; Ρ]αὖ. λαράγ. 286 ἃ, 
ὄμνυμι γάρ σοι... τίνα μέντοι, τίνα θεῶν ; 

Τὴ {πΠ6 ποχῦὺ σνϑῦβ ἰὖ 15 σϑιηουθα ἴο 
[Π6 ΤῸ]. ΟΙαιιβθ δοσουηρδηνηρ [Π6 βγϑύ 

ΠΊΘΙΩΌΘΥ οὐ {π6 τορϑαίθα απθϑίϊοη. 
Κα. ϑρνυ. 69, 86. ὙΤὴδ ραγύϊοὶθ 18. ἴῃ 
ΠΟ ΜΥὙᾺΥ ΘΟΠΟΘΙΏΘΩΑ ἰπ ἴπ6 τϑρϑυ 0} 
ΟΥ̓ {π6 ᾳποβίϊομ, θαὺ 15 ΤΠ ΓΟ Ϊν δαερί- 

Θα το {π6 βογύ οἵ ἀουδίϊπρ απθβίϊοη 
ὙΠΟ 5. οἵΐζθῃ, θαῦὺ ποὺ δἰνγαυβ, τὸ- 

Ρϑαίρᾷ. Ω(λ 7 λοδηι. 080, φέρ᾽ ἴδω, τί 
μέντοι πρῶτον ἦν; ἐπίνομεν. 

788. Ἠδ οδῇ ΤΟΠΊΘΙΡΘΥ ΟὨΪΥ ἰπαύ 
{π6 {Ππΐπρ ννἃ8 ἴθιη., Πθ ποθ τίς ἣν, ἐν ἥ. 

89. ἐς κόρακας ἀποφθερεῖ: ὈγΥ 
ῬΥΔΟΒΥΠΟΡῪ [ΙῸΥ οὐκ ἀποφθερούμενος ἐς 
κόρακας ἄπει; ΙΠΏΙ]ΠΑΥΥ ]ᾳ. 4, 892; 
ὐυ. 916; ὲαχ, 12, ἐκφθαρεὶς οὐκ οἶδ᾽ 

ὅποι. Ἑπτ. Π. 1΄. 1200, οὐ γῆς τῆσδ᾽ 
ἀποφθαρήσεται. Ὧο {Π6 Β5]1ΠΡ01]16 γο Ρ, 
ῬΡίω!. ὅ98, 610, νῦν δὲ φθείρου, 1.6. φθει- 
ρουμένη ἄπιθι. Ἰ)οιη. Μ|ιά. 139, δεινοί 
τινές εἰσι φθείρεσθαι πρὸς τοὺς πλου- 
σίους. Ἔπτ. Απαᾶν. Τ08, εἰ μὴ φθερεῖ 
τῆσδ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἀπὸ στέγης, 



ἔννονις, οὐ ον» ΤῊΝ ΟἸΟΤΙΟΞ. 1δῦ 

Ἁ ᾿ 

790 ἐπιλησμότατον καὶ σκαιότατον γεροντιον ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

» ͵ εὺ »Ὃ΄-ὦῷ ε ,ὔ ’ 

οἴμοι, τί οὖν δῆθ᾽ ὃ κακοδαίμων πείσομαι; 
5 Ν Ν 5 »ᾳἬ ᾿ ἣν ΄“-ὋΡ 

ἀπὸ γὰρ ὀλοῦμαι μὴ μαθὼν γλωττοστροφεῖν. 

ἀλλ᾽, ὦ Νεφέλαι, χρηστόν τι συμβουλεύσατε. 

ΧΟΡΟΣ. 

5“ 
ἡμεῖς μέν, ὦ πρεσβῦτα, συμβουλεύομεν, 
Ἂ ,ἤ ΕἸ 5 5 ’ 

796 εἰ σοΐ τις υἱός ἐστιν ἐκτεθραμμένος, 
Ἂ “ 5 ὦ ἴω ,ὔ - 

πέμπειν εκεινον αντι σαυτου μανθάνειν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

5 Ρ] »» 5 » 9 εν ΄ 3 ’ὔ ἀλλ᾽ ἔστ᾽ ἔμοιγ᾽ υἱὸς καλός τε κἀγαθός" 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐθέλει γὰρ μανθάνειν: τί ἐγὼ πάθω ; 

ΧΟΡΟΣ. 
ἈΝ » » ’ὔὕ 

σὺ ὃ ἐπιτρέπεις ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

εὐσωματεῖ γὰρ καὶ σφριγᾷ 

790. ἐπιλησμότατον : 8ἃ5 ἴ{ ἔτοτη 
ἐπίλησμος, ἴΠπΠ6 88] ἴΌγ πὶ Ὀοΐηρ ἐπί- 

λησμονέστατος-. --- Ηοτο ϑοογαίοβ ουρηῦ 
ἰο πᾶν Ἰοῖύ {Π6 βίαρο, θπύ οΥ 808 {,, 
Δ ηα 5606 Τηἰτοῦ. ὃ 46. 

192. ἀπὸ γὰρ ὀλοῦμαι : 50-041168 
ἰπηθ 818 18. ἃ σϑὶϊο οὐ δὴ ΘδΥν ρουϊοα 
ὙὙΠΘῚ ῬΓΘΡΒ. ὙΟΥΘ ΠΟΙ ΤΠΟΥΘ γον 

τπιϑ8ρα 45 Βθραγαΐθ δἄνβ. Τὺ βοπηρθίϊ 085 

ΟΘΟΌΓΒ, ΠΟΎΘΥΟΥ, ἴῃ ΘΟΙΠΙΡΟΙΠΩ͂ γΟΓῸΒ 

ἴῃ ΜΟΙ {Π6 ῬτΟρβ. παγο Ἰοβύ {πο ὶγ 
ἱπάἀοροπᾶθηΐ ἔοσοθ. ΟΟΛἹ 1440; Παη. 
1106, ἀνὰ δ᾽ ἔρεσθον. ---- μὴ μαθών : οοπᾶ. 

Δ Πα οαπ88], γ᾽ τσαπί ὁ ἰεαγηΐηψ. ἘὙΟΤΏ 
ΒΟ, ΟαΒ68 τγὰβ ῬΓῸ}. ἀθυθὶοροα {ΠῸ 
Ἰαίθυ 86 οὗ μή ΙΓ (Π6 ῬΈΌΓΟΙΥ οαιι58] 
Ῥασγίϊο, 

798. ἀλλ᾽ οὐκ ἐθέλει γάρ: » 6 γάρ 
ἷβ Βοραγαϊρα ἔγοπι ἀλλά ἴῃ {Π18 τᾶν, 

«ε 

ἴῦ 15. ΘΑΒΥ ἴο ΔΒΒΙΠΠη6 8 6]]Π1ρ515 ἢ 

ἀλλά, Ρυΐ ψΠΘη ἀλλὰ γάρ Ῥορὶπ5 ἃ 
ΟΙδαβο, {Π6 ἀββιιπηρίϊοη οὗ δὴ 6] ]Π 0515 
15. Δα ΠῚ 1551016 ΟὨΪ]Ὺ ὁ {Π6 {ΠροΥῪ {παΐ 
ἀλλὰ γάρ 15 ἃ ἸΠΟΟΠΒΟΪΟΙ5. Θχίθηβίοῃ 
οὗ ἀλλὰ... γάρ. ΜΟΥΘΟΥΘΥ, 1Ὁ τητιβύ 
ποῦ 6 Τογροίζίθῃ {Παὺ γάρ, ἴο᾽ γὲ ἄρ 
(ἄρα), ἰΒ ποΐ ΠΟΟΘΒΒΑΤΙΥ ΒΥ ΠΟΥ ΠΊΟΤΙΒ 

ὙΠ ΟἿΓ ,ῦ0γ. ΟὈΠΡᾶτΘ {πὸ Τιαΐ. αἱ 

ΘΗ ἾΠ (6 ἢ Ἶ ΠῚ ΠΟΥΘΡ πηραηΐῃρ 707 ἴῃ 

ΘαΥν Τ,αἱ.). ---- τί ἐγὼ πάθω : τολαΐ ἐξ 10 
δοοοηιθ οΟΓ πιὸ ὅ τυ]αΐ απ [ἰο οἵ (οτὰ- 
Ῥατο Ὑὶτ {πὸ ζαΐ. ἴθ 461, τολαΐ εὐἱῖ 

δοζαϊ! πι6. 866 οἱ 294. 
799. ἐπιτρέπεις : 86. αὐτῷ, σίυε ταῦ 

ἰο Πιΐηι. ---- σφριγᾷ : ἀΔ]6η., τὸ σφριγῶν- 
τες ὄνομα ἐπὶ τῶν εὐεκτικῶς πεπλη- 

ρωμένων λέγεται" διὸ καὶ κατὰ τῶν 
νέων αὐτὸ μόνον εἰρήκασιν. 



ν" 

186 ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΝ. 

» 5 3 ΄ῪΚ΄οὸὶ 5 ͵͵ὔ »Ὼ»Η ,ὔ 

800 κασΤ ἐκ γυναικων εὐπτέρων τῶν Κοισύρας. 

ἀτὰρ μέτειμί γ᾽ αὐτόν: ἣν δὲ μὴ θέλῃ, 
5 » ᾿] ν 3 3 ΄“ 3 “ “εν 

οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως οὐκ ἐξελῶ ᾿κ τῆς οἰκίας. 

ἀλλ᾽ ἐπανάμεινόν μ᾽ ὀλίγον εἰσελθὼν χρόνον. 

ΧΟΡΟΣ. (᾿Αντιστροφή.) 

806 ἄρ᾽ αἰσθάνει πλεῖστα δι ἡμᾶς ἀγάθ᾽ αὐτίχ᾽ ἕξων 

μόνας θεῶν; ὡς 
Ψ ψῷ» 59 . Ψ κι 
ετοιμος δὸ εστιν αἀπαντοαι δρᾶν, 

σ 5 “Δ ᾽ὕ 

οσ ἂν κελεύῃ τὰ 

810 σὺ δ᾽ ἀνδρὸς ἐκπεπληγμένου καὶ φανερῶς ἐπηρμένου 

νοὺς ἀπολάψεις, ὅ τι πλεῖστον δύνασαι, , 
» “Ὁ ’, νὴ ἌΧ Χις Ὁ. Ἃ ’ θ 

ταχέως: φιλεῖ γάρ πως τὰ τοιᾳῦθ᾽ ἑτέρᾳ τρέπεσθαι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

3 χ Εν - , 3,5 9 Ν “ 
ουτοι μα ΤΡ Ομίχλην ἘΤ ἐνταυθὶ μένεις " 

815 ἀλλ᾽ ἔσθι ἐλθὼν τοὺς Μεγακλέους κίονας. 

800. Κοισύρας : 566 οἢ 48. 
803. ΤῊΪ8Β γ 86 βθϑῖηὴβ ἴ0 Πᾶγθ 

Ῥοϑη ἔουϊηθᾶ ἴτγοτη 848. ΤΉΘΥΘ νγἃ8 
ΠῸ προρᾶ ἴοῦ {πΠ6 γτραποϑῦύ {πμᾶῦ Πθ 
5ΒΠου 14 νγαῖῦ ὉΠΙ655 Π6 ψὰ8 ἴο 40 80 
οτίβιᾶο, δηα ονθῃ 1} {ποσο δα Ὀβθῃ, 

{ΠογῸ 18 ΠῸ ΘΟΠΟΟΙν Δ Ό]6 ΥΘΆΒ0η ΜΠΥ͂ 

ΘΟ σορβίδᾶθβ 5ῃου]α ἤᾶνα τ] 6α Ὠΐτη 
ἴο Ρὸ ἴῃ. 8366 8180 [ηϊτγοᾶ. 8 40 ἔ. 
804-817 : Δ 5 τόορῃϊο το 700 ΠῚ, 
806. μόνας θεῶν : ϑοογαίο5. αἸα ηοῦ 

πορα {Π15 ᾿πξοσιηδίϊοη. 
808. κελεύῃς : ϑοογαίθβ 88 ὯΟ 20- 

το οὗ σ᾽ νηρ [Π6 οἹα Τηδῃ ΔὴΥ ΓΟΥΤΠΟΥ 
ΟΟΤΗΠΊ8Π6Β. 

812. ἀπολάψεις : [Π6 5ἰπαδίϊοη οἵ- 
Γοτρα πῸ ΟΡΡοσψιηϊ το {Π158. 5366 
Ιπίτοῦ. ὃ 47.---Οἡ {Π15 ψοτὰ Ἐαβύ. 
ΒΔΥ5, λάπτειν κυρίως (ρτορεγί) τὸ ῥο- 
φεῖν, ὀνοματοποιηθὲν καὶ κυριολεκτηθὲν 

(ργορετγίη ΟΥ̓Ἁ ἰϊξ. ιι864 ἐπί τε κυνῶν καὶ 

λύκων καὶ τοιούτων ζῴων. (ΟἿ. ΑΥἸδύ. 
Αη. Ηΐϑει. νἱϊ. 6. 1, πίνει δὲ τῶν ζῴων 
τὰ καρχαρόδοντα (5]αγγ-ἰοοί 4) λά- 
πτοντα. Ηοῃι. 1]. χνὶϊ. 161, οΥἨ ὑγοϊγθβ. 

Αεἶι. 1229. αχ, 888, τὸν ζωμὸν ἐκ- 
λάψεται. ΕῪΡ. 492, τὸ δ᾽ αἷμα λέλαφας 
τοὐμόν. ΟΟΙΏΡΑΓ6 Επρ. οορπδίθ ἰαρ. 

818. ταχέως: οΟὉ5. {πΠ6 ΘΙ ΡΠ δΕο 
Ῥοβίτοη, αὖ [Π6 οπᾶ οἵ {πῸ6 οἴδαβα Ὀαὺ 
αὖ {πΠ6 Ῥορίηηϊηρ οὗ [Π6 νϑυβ6. 

814-888. ΤΠ6 (Πηϊγα ορβοᾶρ (ἐπει- 
σόδιον τρίτον) 

814. μὰ τὴν “Ομίχλην : ἐν Μ|ῖϑι. (ἡ 
580, 428 Π΄., 627; Κεβρ. 1442; 7Τῆλοβηι. 
29ὅ. Θἰτορβίϑαθβ ΒΠ0 5 τηδγκοα οἵ- 
ἔροῖβ οἵ μῖβ τϑθοθηῦ ἰγαϊηϊηρ. 

815. κίονας : γγθ ἃΓ6 ἴο δβϑίπηθ ἐπαὺ 
{π6 801}, δύ Ὀοίοτγο υὐγϊνίπηρ αὖ {Π6 
βίαρρ, Πὰ8. ΟΠ06 ΤΏΟ07Ὸ, ἴῃ τοίαβίηρ [0 

ΟΌΘΥ Πῖ5 ζαίπου, Δ] 464 ἴο Πἰβ ἅπ0]6 
Μορδο]οβ (ο" 124). Τη {πΠ6 Πουβθ οἵ 



ΠΗ͂Ι 
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ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ὦ δαιμόνιε, τί χρῆμα πάσχεις, ὦ πάτερ; 
2" ω Ν 3 » 

οὐκ εὖ φρονεῖς, μὰ τὸν Δί᾽ οὔ, τὸν Ὀλύμπιον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἰδού γ᾽, ἰδού, Δί Ὀλύμπιον "" τῆς μωρίας ", 
᾿ ν ’ ’ » “" 

τὸ Δία νομίζειν ὄντα τηλικουτονί. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

Ἀ “-“ 

890 τί δὲ τοῦτ᾽ ἐγέλασας ἐτεόν; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
5 ’ 

ἐνθυμούμενος 
. ’ μὰ Ν ἴω 5 ,ὕ 

οΤι παιδάριον ει Και φρονεῖς αρχαιικα. 

ν Ν ’ὔ 5 . 55 90. ὦ ’ὔ ὅμως γε μὴν πρόσελθ᾽, ἵν᾿ εἰδῇς πλείονα, 
’ ’ “ 3 ἃ Ἀ ὌΠ ο » 

καί σοι φράσω τι πρᾶγμ᾽, ὃ μαθὼν ἀνὴρ ἔσει. 

Μορδο]68, Θοοουαϊηρ' ἴο {π6 Ο]ἃ πηΔΠ᾿ Β 
᾿γοηἶοα} οχαρρογαίίοη, ἴποσο 15. ποίῃ- 
ἴηρ ἴο ϑαῦ θαΐ ἴΠ6 ΘΟἸ ΤΉΠ8, ἡγΠ]Οἢ ΔΥΘ 
411 {Ππαὖ 15 Ἰοῦς οὗὨ ΓΟΥΤΊΘΙ ΒΡ] ΘΠΘΟΥ. 

817. μὰ τὸν Δί᾽ οὔ: 566. Οἱ. ΝΝοίο8 
Δα οα 1066. (ΟΥ̓ ϑορῃ. “Εἰ. 1069, 
ἀλλ᾽ οὔ, τὰν Διὸς ἀστραπάν, δαρὸν οὐκ 
ἀπόνητοι. 

818. ἰδού: νὶῖ οοπίρθιηρί, “ΟἾΪΥ 
1ἰβδίθῃ ἰὸ "ἷπη. ὈΙοσοηΐ ἴγουη 82. 
ΟἹ 812, 1400; Τῳ. 87, 544, 105; Κα. 
1205; 1.η8. 441. 

819. τὸ Δία νομίζειν : [Π6 ΘΧΟΙΑΠῖᾶ- 
ΤΟΥΥ σθη. (Πθῦ μωρίας) ἰ8 ἔγοα. [0]- 
Ἰονοᾶ Ὀγ [ῃ6 ὐίϊουϊαν ἰηῇ. ββιρηϊηρ 
{Π6 οαπβθ. (ϑοιηθίϊπηθβ (18 ἰηΐ. 
ΟἸαιιβο ἰβ αβθα Δ]οπο ἃ8 ἃ οχο]. (ἱκ 
2608.) ΟΜΤ. 104. (ΟΥ̓ Ποοὶϊ. 181, τῆς 
μωρίας, τὸ μηδὲ ἐπαναμένειν. Χοη. ΟὟ. 
1ϊ. 2. 8, τῆς τύχης, τὸ ἐμὲ νῦν κληθέντα 
δεῦρο τυχεῖν. ---- τηλικουτονί : Ἐ5ῈΔΠ)ν 
ΤοηΔογρᾶ 80 οἷα, 80 δῖ; Ῥαὺύὺ ἴῦ ψνου]Ἱᾶ 
Πᾶν ἴο τοῖο τὸ Πἰβ Ῥθίηρ 50. ψΟΜΠΩ, 
ἰο 6 οοπβίβίθην νυ 821. ΟΥ̓ οουγδθ 
10 ἰβ ἴῃ 411 οαβο8 ἃ αποβίίοη οὐ {ΠῸ 

Ἰοριἰτηαΐθ ᾿πΐθγθποθ ἴο 6 ἄγαν, ἃ 8 
τηλικοῦτος (τηλικόσδε) Τη6 8} 8 ΙΠΘΓΟΙΥ͂ 
07 βιιεῦῖ απ α6, ἸΘΥΘ αὐ γοιν αηε. (7 
ΞΟΡΗ. Α{η|. 126 ., οἱ τηλικοίδε καὶ 
διδαξόμεσθα δὴ | φρονεῖν ὑπ᾽ ἀνδρὸς τη- 
λικοῦδε τὴν φύσιν; Ῥ]αΐ. “οί. 28 ἃ, 
τί δῆτα, ὦ Μέλητε; τοσοῦτον σὺ ἐμοῦ 

σοφώτερος εἶ τηλικούτου ὄντος τη- 
λικόσδε ὦν; 

821. φρονεῖς ἀρχαιικά: λαῦυς αηΐϊ- 
φιαίοα ποίϊοηϑβ; ἃ ἴτθᾳ. 886 οἵ φρονεῖν. 
ΑΒ ἴο {Π6 ἔογπη ἀρχαιικά, ς, ΒΕΚΚ. 
Απεοαά. 449, ἀρχαιικόν καὶ πάντα τὰ 
τοιαῦτα διὰ τῶν δύο ι.. ΟὈΙΏΡΆΓΟ μελο- 
ποιία, οὑτοιί, εἴα. 

822. ΟΥ. Ἑπ:. Αἰς. 119, δεῦρ᾽ ἔλθ᾽ 
ὅπως ἂν καὶ σοφώτερος γένῃ. ϑίτορεϊδ- 
Ὧ05 15 ρσοίηῃρ ἴο ΒΡΘῈΚ ἴῃ ἃ (βίαρο) 
ὙΥΠΙΒΡΟΥ, ἃ5 Π6 ἰβ δθοιιζ [0 ΘΟΙΏΠΠΠΪ- 
οαΐθ βοὴ οἵ {Π6 “Τὴ βίου 68 ἦἢ ΟἿ 80- 
ογοίβ οἵ {Π6 βοὸῖοοἹ. Οὐ 143. 

823. ἀνήρ: οἴξοῃ τϑοᾷ ἰπ {ΠπΠῸ 6ῃ- 
ΡΠαίο βοῆβο ἴκὸ οὐν πα. Οὗ ῳ. 
179, 898, 892, 12δδ.. Επγ. Ογοῖ. δθῦ, 
ὅπως ἀνὴρ ἔσει. 



18 ΑΞΒΙΒΤΟΡΗΛΑΝΕΝ. 

ὅπως δὲ τοῦτο μὴ διδάξεις μηδένα. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 
,ὕ » 

825 ἰδού" τί ἔστιν ; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ὥὦμοσας νυνδὴ Δία. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 
ἔγωγ᾽. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ε κα ΕῚ ε 9 Ν δ ΄ 
ὁρᾷς οὖν, ὡς ἀγαθὸν τὸ μανθάνειν ; 

» 3 ον » οὐκ ἔστ᾽ ἔτ᾽, ὦ Φειδιππίδη, Ζεύς. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ἀλλὰ τίς ; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Δῖνος βασιλεύει τὸν Δί᾽ ἐξεληλακώς. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

αἰβοῖ, τί ληρεῖς ; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

» κ“κ,', 229 ν » 

ἴσθι τοῦθ᾽ οὕτως ἔχον. 

824. ὅπως: 566 οἡ 257, Πογο {Π6 

Βηδα6 οὗ τηρδηϊηρ αἰΠογ5. ΟΥἹ 1177, 
1,04; Ζη. 2922.,.ὄ Δδν. 181. αν Ἴ: 
γεβρ. 1222. ΤΠ6 αἰ ογθηΐ βῃηδᾶθβ οὗ 
τη ΘΔ ΠΪΠ ρ᾽ ἴῃ ΟΠ ΠΟ Θηὔ ΘΧΘΙΏΡ]65 816 ἄπ6 

ΠΊΘΥΘΙΥ ἴο {πΠ6 πδίασο οὗ {πΠ6 οἰγοιη)- 

Βίδῃοοθβ, δῦ 88 Δ ἰτπ]Υ. ΤΠΔῪ 6 ἃ 

ΟΟΙΠΠΊΔΠηΠ, 8 ΔΡΡΘΆ], ἃ ῬΓΑΥΟΥ, ἃ 
γγΑΓΩΪηρ᾽,, οεἰοθ. ΤΠδύ 15, 1 γα ΒΒ ΠΊ6 
8 ἢ 6ΠΠ1Ρ518, 10 τηδν θῈ {παΐ οἵὗὨ βϑοΐπρ ἴο 
{ΐ, ΟΥ οὗ ἑαξίη εατο, σιαταϊΐηῳ ασαϊηϑί. 

820. ἰδού: 5686. οὐ 82. δ ἢ88 
ΟὈΘΥ ΘΑ [Π6 ΘΟΠΙΔ 4 πρόσελθε, 822. -- 
γυνδή: ς΄ ῬΠοί. νῦν δή (νυνδή 8οο. 
ἴο ΚΟΟΚ οἡ {Π6 στουπᾶ ἐμαί νῦν δή 
ΤΠΘ8 8 αὐ ἐῤῖ8 πιοηιεπι) - ἀρτίως ἢ μικρὸν 
ἔμπροσθεν. 'Ίτη., νῦν δή: πρὸ ὀλίγου 
χρόνου. ὅ0}:01. ἔα, δ, οὕτως ᾿Αττικοὶ 

ἀντὶ τοῦ ἀρτίως. (Υ' Αυ. 928. ἩοΥτΡΡ. 
41, μείζων ἢ νυνδή ᾽στι, ἢ 15 σγοαίον ἔα. 

λδ τῦα8 7τι8ὲὲ ποῖ. Μᾶρι65, ὅ, νυνδὴ 

μὲν ὥμνυς μὴ γεγονέναι, νῦν δὲ φη. 
827. οὐκ ἔστ᾽ ἔτι: ο 367. Βίτορ- 

βίδαθβ, ποὺ ΒιρΡΡοβίηρ ἴῸΓ 8. Πηοπιρηΐ 

{πᾶὉ {π6 ῥγονίοιιβ οχἰβίθποο οἵ Ζοαϑ 

15. ααρβιοηθ4, ἀπαογβίαπμβ {π6 πονν 

ἀοοίχίπο ἴο θ6 {παῦ ἢ6 πα8 Ὅθϑῃ ἀ6- 
ΤΠγοηΘα, μϑποθ οὐκ ἔτι, πὸ ἰοηῦον. 

ϑϑ οὐ 8581, ὁ 701 ΠΟ τ 
Ῥοϑβιύίοη οἵ ἔτι, ὡς Τλοβηι. 940, οὐκ 

ἔστ᾽ ἔτ᾽ ἐλπίς. --- ἀλλὰ τίς : ῬΗΪαΙρΡΙ- 
Ἃ(θ5 οδηηοῦ ἱπιᾶρίπο {πΠ6 πηΐνογβθ 
ἹΠουῦ ἃ ΒΌΡΓΘΙΘ ΤΈ]ΘΓ. 

829. τί: οορπδίθ γαύμου [ΠΔῃ δᾶν. 
8.00. --- ἴσθι: Ο05. 7πΠ6 ἀορτηδῦϊο βγ 1 
οὗ [Π6 ΒοΟΡΪδίβ. 366 οἡ 891. 
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ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

880 τίς φησι ταῦτα ; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Σωκράτης ὁ Μήλιος 
καὶ Χαιρεφῶν, ὃς οἶδε τὰ ψυλλῶν ἴχνη. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

Ν 3 5 “ “ 5“: δ. ΠΝ σὺ δ᾽ εἰς τοσοῦτον τῶν μανιῶν ἐλήλυθας, 
ἂἱ'ἔὁΠ φὶ ᾧ ,ὕ ,΄,Ἅ ᾿ : 
ὥστ᾽ ἀνδράσιν πείθει χολῶσιν ; ."- ΓΝ 

ἡ λέ ἢ ἢ 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

εὐστόμει 

καὶ μηδὲν εἴπῃς φλαῦρον ἄνδρας δεξιοὺς 
886 καὶ νοῦν ἔχοντας: ὧν ὑπὸ τῆς φειδωλίας 

5» ᾽ὔ 5 5 Χ ᾽’ὔ » 5.9 5» ’ ἀπεκείρατ᾽ οὐδεὶς πώποτ᾽ οὐδ᾽ ἠλείψατο 
οὐδ᾽ εἰς βαλανεῖον ἦλθε λουσόμενος - σὺ δὲ 
ὥσπερ τεθνεῶτος καταλόει μου τὸν βίον. 

890. ὁ Μήλιος : ΤἩιαροΓα5 οὗ Μο]08 
(566 οἡ «Ἄν. 1072 «πᾶ "απ. 520), Ὀ6- 
886 οὗ Π1Β νἱοϊθηῦ αἰΐδοκβ ἸΡΟῚ {Π6 
ῬΟΡΌΪΑΙ το]ϊρίοη, νγὰ8 οα]]6α ἄθεος. 

Ηργο ϑοογαΐοθβ, παρ᾽ ὑπόνοιαν, 18 041168 
ἐι6 Μοίΐαπ, ἱπβίθδα οὗ ἐΐ6 ιὐΐδε, ΟΥ 

Βοιηθίϊηρ οἵ {Π6 βοσί, ὈῪ 10 {Π|6 
ῬΡορί ἰηἰἰπηδίθβ {Ππαὺ Π6 15 {Π6 ΤΡ ΌΓΑΒ 

οὗ Αἴῃρηβ. 80 {6 ΟἸ γι βίη ΤΙ ΤΘΥΒ 
ΟἸφιθ 5 ΑἸΘΧδηασίητιβ 8 ηα ΑΥὙΠΟΡΪ 5 
08}1} Ηΐρροη οἵ Ἡπορσίατῃ ἃ “ Μο]Δη.᾽ 

892. μανιῶν : ποιη8 ἀθηοίϊηρ' Π]6Η- 
18] ΟΥ ῬὮ 5104] βίαϊθβ ἅτ ἴγϑα. πιο 
ἴῃ ἴΠ6 Ρ]. ἴῃ ατθοὸκ. (κ αυ, θῦ, 
παράδειγμα τῶν μανιῶν. 71,γ,8. 942, πο- 
λέμου καὶ μανιῶν ῥυσαμένας Ἑλλάδα. 
Τλεβηι. Θ80, μανίαις φλέγων. Ζὐϊά. 199, 
μανίας μαίνεσθε. τ. ϑργτ. 48, 8, 4. 

899, χολῶσιν: ἱπ Ατἰί. χολᾶν, 1Κ6 
ΡοΟΡαΪαν Ἑπρ. δὲ πιααῖ, τηθᾶπβ οί δὲ 
απ γ Ἀπ δὲ ογατῃ. ἘΕῸΓ {ΠῸ ΤΟΓΙΊΘΓ, 

ΟἿ ΑΒΈΡΗ. 89. 4; ἙἘρίοτν. ὅ. 7. ἘῸγ {Π0 
Ἰαϊίον, εὐ ϑιχαίο, Ἱ. 6 ἔ., πόσους κέκληκας 

μέροπας (ηιεπὴ ἐπὶ δεῖπνον; λέγε. [ Ἐγὼ 
κέκληκα μέροπας (δεε-πιαγίη5) ἐπὶ δεῖ- 
πνον; χολᾷς. 866 οῃ Ἅδυ. 14. --- εὖὐ- 

στόμει: |Πκ εὐφημεῖν, 209. 
896. ἀπεκείρατο : {πΠ6 κομᾶν ᾿τηρΡ]164 

ΠΟΓΘ ἰβΒ ποῦ ἴο ΡῈ οοπίοιππαρα ν]ἢ 
ἐμπαῦ τηθηϊοποᾶ ἴῃ 14. (Γ Αυ. 1282, 
ἐκόμων, ἐπείνων, ἐρρύπων, ἐσωκρά- 

των. --- ἠλείψατο : {πὸ ατοοκβ, οαΐ οἵ 
ΤΟρΡαΤα [ῸΓ Πραὶη ἃηα ΟἸΘ Δ] Π685, 

Δ ποθ {ΠΟΠΊΒΘΙγ 5. ὙΠ 011 Ὀοῖοτο 
ΘῪ ΠΙΠ ἃ 8[10 ΘΧΘΓΟΙΒ6Β ΔΠ4 ὈΘΙΌΓΟ Τη68]8. 

8397. βαλανεῖον : ΔΙ ΠΟοῸΡῚ {πὸ Τδτ}} 
γγὰ8 ποῦ ΘΟΠΒΙ ἀοΓρα 850 Θββϑητα] Ὀγν {πὸ 

ΟὙσθοκβ ἃ5 ὈῪ {πΠ6 Πουῆδηβ, 5111}, 1ἢ 50 

ΤᾺΥ ἃ8 1 ννὰβ ΠΘΟΘΕΒΑΤῪ ΤΟΥ ΟἸΘΑ ΠῚ ΠΟΒΒ, 

ἰζ5 πορ]θοῦ ἰβ πιδᾶθ ἃ σθρτόδοῖ. (ἢ 
1,γ85. 280, ῥυπῶν, ἀπαράτιλτος, ἐξ ἐτῶν 
ἄλουτος. ἰιί. 8ῦ, (Πατροκλῇς) οὐκ 

ἐλούσατ᾽ ἐξ ὅτουπερ ἐγένετο. ϑοογαῖοβ 
8 τ] οι] ἃ8 ἄλουτος 4580 ἴῃ «“{υ. 
10ῦ4. ΟἹ Ῥιαῖ. ϑψηιρ. 114 ἃ. 

898. καταλόει: [ὉΓ καταλούει. (( 



100 ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΝ. 

ἀλλ᾽ ὡς τάχιστ᾽ ἐλθὼν ὑπὲρ ἐμοῦ μάνθανε. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

’ 9. ἢ 3 5 ᾽’ Ν ’, 3 μέ 840 τί δ᾽ ἂν παρ᾽ ἐκείνων καὶ μάθοι χρηστόν τις ἄν; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

᾿ Ψ ψ» ἢν Δ. 5 9 , ὔ 
ἄληθες ; ὅσαπερ ἔστ᾽ ἐν ἀνθρώποις σοφά" 

’ὕ Ν « [τ 5 Ἂν 5, Ν ’ γνώσει δὲ σαυτόν, ὡς ἀμαθὴς εἶ καὶ παχύς. 
5 3 5 ΄ , 9 5 ῃ» 3 Ἂ ’ ἀλλ᾽ ἐπανάμεινόν μ᾽ ὀλίγον ἐνταυθὶ χρόνον. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ΕΝ ΄ ᾽ὔ ΄ ΄ιὶ ’ 

οἴμοι, τί δράσω παραφρονοῦντος τοῦ πατρός ; 

845 πότερον παρανοίας αὐτὸν εἰσαγαγὼν ἕλω, 

ἢ τοῖς σοροπηγοῖς τὴν μανίαν αὐτοῦ φράσω; 

Ἠοι. Θά. χ. 861. Ηδ65. Ορ. 147, μηδὲ 
λόεσθαι. ἤοῃοο λοῦται, λοῦνται, λοῦσθαι, 

εἴς. Τὴ λόειν [Π6 οΟΥΡῚΠΔ] νυ οὗὁἩ {Π6 βίου 
λου- ἃ 5 σΌΠΘΟ Ιηἴο 115 σορῃδίθ Οοηδοηδηῦ 
Ε, 8η4 ἀἰβρρθδχζβά. --- ὥσπερ τεθνεώ- ᾿ 
τος : ΔΙΠπα]πρ' ἴο {π6 ουδβίοτῃ οὗὨ Ὀδ Π]ηρ' 

ΘΟΥΡΒ65 (ς" Ρ]αί. Ιλαεά. 11 4) ; Ῥαυὺ 10 
15 Το] ον θα παρὰ προσδοκίαν ὈΥ τὸν βίον, 
ἴ.6. οὐσίαν, 58ο ὑπα΄ῦ καταλόει Βυ 6 }}Υ 

ἈΒΒΌΤΩΘΒ {Π6 ἤοτοθ οὗ καταναλίσκεις εἰς 
λουτρά, ἸΘποΘ βφιμαπάεν, Ἰἴκ6 ΘΙ] ΘΥΘ 

Δα ΟἸαν 8γ6 ἴῃ Ῥ]δαίαβ. 
8399. ὑπὲρ ἐμοῦ : 1... ἀντ᾽ 

Οοτραγο {π6 ἀοαθ]6 56 οἵ 70γΥ. 
840. καὶ μάθοι: [πΠ6 5π8δ46 οὗ Τηθδῃ- 

ἵηρ 5. ἃ 1{||6 αἰ ογαπῦ ἔγοιῃ {παὺῦ ἴῃ 
78, ἃ5 ποθ {ΠπΠ6 θη ρ 8515 Π85 στοΐου- 
6Π66 ἴο {Π6 ΒΟΠΧΓῸΘ ΤᾺΟΤ ὙΠΟ ΟΠ6 18 
[0 Ιραγη, γΠ116 ἴῃ 780 1Ὁ τοίουρ ἴὸ 

1π6 οΠαγϑοίου οὐ {Π6 Ἰθδύποσ. “ΓΠΪ8 
δι δίς καί 15 Βοιῃθύϊπηθβ δοοοιηρᾶ- 
πἰρα ὈΥ ποτέ, ἃ8 ἴα“, 1289, τοῦ καί 

ποτ᾽ εἶ; τὐ]ιοϑδ6 805 αὖ γοι ἀπηισαν 7 
Χοη. Πεί!. ἰϊ. 3. 41, τοῦτον τί ποτε καὶ 
καλέσαι χρή; 

ἐμοῦ. 

841. ἄληθες : ἀΙΒΌΠ Πρ. 15} ΓΓΌΤῚ ἀλη- 
θές. ΤἼῊΘ ῬΓΟΡΔΙΌΧ. ΤΟΥΤῚ 15. 8 ᾿ΠΤΘΥΥ. 
6ΧΟ]. οἵ δϑίοῃιβησηθηῦ ἴγθα. δοσοιηρᾶ- 
ρα τ ἱἢ ἱπαϊρσηδίϊομ, οαπ τὲ δ62 (. 
Ἔφ. 89; Αὐ. 114, 1048, 1606; Παη. 
840; 7768. 1412, οἰοε. αν. Οὐγοί. 241. 
ΑΙβο ἴῃ ἰταρθάᾶγ, 88. ϑορῇῃ. Ο. 17΄. 860, 
«πὶ. 158. 

842. ΟΥ5. 16 οχρδηβίου οἵ {ῃ6 
ΤοΙΡἢΐο γνῶθι σεαυτόν.---- παχύς : 5.]1α., 
καὶ παχὺς καὶ ἀρχαῖος ἐπὶ τοῦ ἠἡλιθίου 
τάττεται παρὰ τοῖς παλαιοῖς. ΗἹἝΡΡ. 

«Αδν. ν. ὅ08, ἐς τὰς τέχνας παχέες, οὐ 
λεπτοὶ οὐδὲ ὀξέε-. 

843. Βιγορβίδᾶθθ ρΡΌϑΘϑ ἴο Ὀσΐπρ ἃ 
ΤΟΟΒΙΟΥ ΔΠΩ ἃ μΘη, ὙΠ ΘΆΡο ῬΗΪαΙΡ- 
ῬΙάο5 βο!]οααῖΖοβ, 844 Γῇ. 

845. παρανοίας: ο΄ Χοη. ἤοηι. 1. 
2. 49, φάσκων κατὰ νόμον ἐξεῖναι 

παρανοίας ἑλόντι καὶ τὸν πατέρα δῆσαι. 
ΓΘ βύουυ ὙΥΠ1Ὸ ἢ γγὰβ ουσγοηῦ ἴῃ 8η- 

οἰθηῦ {ἰπὴ65 {πᾶῦ ἃ βαϊ οὗὁἨἁ {118 βοσχΐ 
γγὰ8 ἰηδυϊ{π|64 ἀραϊηδῦ ΘΟΡΠΟΟΙΘ5. ὈΥ 
815 505 ΟΡ ΏΟΙ 15 ῬΓΟΡ. ἴα]18586. 366 οῃ 
απ. 18. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

..5 »ὮἌ Ν » ᾽΄ὕ 5 ΡῚ ᾽7ὔ 

φέρ ἴδω, σὺ τοῦτον τί ὀνομάζεις ; εἰπέ μοι. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 
3 ’ 

ἀλεκτρυόνα. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

» ΝῚ ᾿ ᾿ 

καλῶς γε. ταυτηνὶ δὲ τί; 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 
5 ΣΝ 

ἀλεκτρυόν. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Ξ “εν ΄, ἫΝ 
ἄμφω ταὐτό; καταγέλαστος εἶ. 

860 μή νυν τὸ λοιπόν: ἀλλὰ τήνδε μὲν καλεῖν 
5 ͵7ὔ Ἀ 3 5 ͵ὕὔ 

ἀλεκτρύαιναν, τουτονὶ ὃ ἀλέκτορα. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ἀλεκτρύαιναν; ταῦτ᾽ ἔμαθες τὰ δεξιὰ 
ΕΠ Ν ᾿ Ν Ν ω 
εἴσω παρελθὼν ἄρτι παρὰ τοὺς γηγενεῖς ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ΕΝ 

χατερά γε πόλλ᾽. ἀλλ᾽ ὅ τι μάθοιμ᾽ ἑκάστοτε, 
866 ἐπελανθανόμην ἂν εὐθὺς ὑπὸ πλήθους ἐτῶν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

Ν »“-ἪΒΦ Ν ἈΝ 3 ’ 3 ’ὔ 

διὰ ταῦτα δὴ καὶ θοἰμάτιον ἀπώλεσας; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολώλεκ᾽, ἀλλὰ καταπεφρόντικα. 

847. τί: {Π6 Ῥγϑᾶ. οὈ]. 15. ποιυΐ. θ6- 
οδιιδθ Ὁ ΤΟΙΟΙΒ ἴο {πΠ6 πᾶπηθ. ὥθθ 
Οὐ. Νοίεβ απ οα 452. ΟἿ 6009, 849. 
Απᾶοοα. 1. 129, τί χρὴ αὐτὸν ὀνομάσαι; 
Χρη. Πείΐ. τὶ. 3. 47, οἰϊθα οῃ 840. 

860. καλεῖν: ἃ5 την. ΟἿ 1080; 
Ἐφ. 1080 (1); απ. 158, γάε8ρ. 8860, 
Ἰ2ΙΟὲ τὐο 50. 9, ΟΜΤ. 101 : Ἡ. 957. 

851. 16 Μοιιγσοοίβ (ἑοη ]οηιηιε οἵ 
Μο]ϊὸτο ᾿ὰ5 ἃ βοθὴῃθ (111. 9) ὙΟΥῪ τ 0 ἢ 
Εκὸ τη18. ὅθ οἡ 090. 

859. γηγενεῖς: [Π18 {Π|6 οὗ {6 
σΙαηΐβ, βίου υ5 οὗ ἤποᾶυθη (ς «ἔυ. 
824), θηοΘ θεόμαχοι, Π6 ΔΡΡΙΪ68 ἴο 

{η6. ῬΠΠ]ΠΟΒΟΡΉΘΥΒ, ἃ5 ἄθεοι. ΟἿ αη. 
825. Ἑπκτ. Βαεεῖι. δ44, φόνιον δ᾽ ὥστε 
γίγαντ᾽ ἀντίπαλον θεοῖς. 71. 9960, τὸν 

ἄθεον ἄνομον ἄδικον ᾿Εχίονος τόκον γη- 
γενῆ. 

855. ΟἿ 051. τ ὑπό : ἃ85 ἴῃ 830. 

8506. τὸ ἱμάτιον: ο" 498. 

867. ἀπολώλεκα : {Π6 μἷ. Ποῖ 18 



102 ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΈΕΚΒ, 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

τὰς δ᾽ ἐμβάδας ποῖ τέτροφας, ὦνόητε σύ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ὥσπερ Περικλέης εἰς τὸ δέον ἀπώλεσα. 

860 ἀλλ᾽ ἴθι βάδιζ᾽, ἴωμεν: εἶτα τῷ πατρὶ 
’ὔ 5 Ψ' Ψ ἊΝ ζ' 

πιθόμενος ἐξάμαρτε: κἀγώ τοί ποτε, 

ῃοὺ ὩΘΟΘΒΒΑΤΙΪν οαπῖν. ἴο {Π6 ΔΟΥ. ἴῃ 
850. Τυγηρα Ὀγν [Π6 Ρ488., [Π6 ῬαββαρῸ 

γου]α 6, “ὙΤΠμδύ {Πθη 18 ΠΟῪ γΟ 

ἱμάτιον σοῦ Ἰοδβί,15 101 “Βα 10 ἰδη 
Ἰοβί, Ῥὰᾳὺ Ῥοπαργρα δυγαν.)-- καταπε- 
φρόντικα: {π6 ψοΟΙΑ͂ 15. ῬΙῸΡ. οοἰηοα 
ἴον Τῃ6 οσοδβίομ, ὑποὰρὴ 1Ὁ ΔΡΡΘΑΙΒ 
Ἰαΐθυ στ} ἃ αἸ Ποσθηΐ τηθϑηϊηρ. ΗΓ 

1Π6 οοηΐοχύ 8Δπα {Π6 ΤΉ} 18} πι86 οὗ 
κατά Υιᾶῖθ {Π6 56η86 ΟΙθασ. ΤΠΘΓ6 
ΤΥ Ὀ6 ἃ ῬΙΔΥ ΠΡΟΙ καταφρονεῖν. 

88. ἐμβάδας: 566. οπ 718. --- ποῖ 
τέτροφας: ςο" Κεξδρ. Θ6, ποῖ τρέπεται 

τὰ χρήματα τἄλλα; ΑΠΑΧΔΠΩΥ. δ], τὸν 

ἐμὸν μόναυλον (Πιιί6) ποῖ τέτροφας; --- 

ὠνόητε: ἴῃ φσ'ΘΠΠΪΠΟ Οοα565 ΟἵἨ οΟΥ8515 
ἴη6 δοοοηῦ οὐ {Π6 βθοοῃᾶ ὑόοσα 8106 
ἰἴβ ἼΒΈΌΔΙΥ τοίαηθα. ΑΥ̓ΤΟ ὦ 801η8 
τ 6 ΔΡΉΏΘΟΓΙΟΒΙ5, ὦ ᾽νόητε, ΠΟ 866η15 
ἴο θ6 βιυβία! η64 Ὦγν ὦ ᾽ταῖρε, 7765. 1239, 
ΠΟΥ {πὸ ἢγβὺ 5.]14016, 1Ὁ ταῖρι 6 
ΒΙΡΡΟΒΘα, σου] 6 δβϑρίγαίθα 11 10 
ὙΘΙΘ σῬΠΙΪηΘ ΟΥ̓ 515. Βαύῦ {Ππ6 τηοβύ 

ἔγραᾳ. οοηίγδοίϊοη ἢ ὦ 15 {παὖ οὗ ἀ-, 

4.8 ἴῃ ΟἿ ΘΧΘΔΙΏΡΙΟ; δηα 8ἃ85 {Π15 σου] 

18. 1658 ΠΠ͵ Κ6]ν {Πδη ε ἴο 5. 6 Υ ΔΡΏΔΟΥΙΟ- 

518, ὕπθ δύριμηθηῦ ἔγομη ὦ ᾿ταῖρε 18 
γα ΚΟηΘα. Βοβιᾶθβ, ουύθῇ ὩΒΒΌΠΪΠΡ, 

ογαβῖ8 ὙιΛῃ ἑ-, ἴη6 ὦ νοι] 1οβ6 18 

᾿πα νἀ 4} 1 ἀβρὶγαίθα ἴῃ ὥὧταῖρε. 
(ἿἿ ἄκων ἴτοτη ἁ πα ἑκών. Κα. ἤϊαί. 
14,2, 21 .---σύ: ὙΘΥΙΥ ΘΟΠΊΠΊΟΠ Δ Υ6 
ἢ 86]. ἴπ {Π6 νοο. 

869. ἹΠερικλέης : ΤῸΓ [Π6 ΤΌΤΙΩ, 566 
οη 70. Αὐ 1Π6 πη οἵ π6 ἘαΡορθδη 
Τουο]ῦ (5866 οἡ 213) {Π6 ϑ'ρβαγίδηβ ἰη- 

γδαρα Αὐοϑ; θαύ ὈγΥ ἃ ὈΓΠΠΡῸ οἵ θη 

ἰα]οηΐβ Ῥουὶο]θβ ἱπαπορᾶ {πο ῚῚ ΡΌΠΟΓΑΙ 
ΟἸϑαμπασιδβ ἴο τ μάταν {Π6 ΔΥΤΩΥ. 
ΟἿ ΕἸ. ῬΡοῦ. 2. ὙΠΟ, τ Ζις ΤΠ 
18 ἤπϑη018] τοροσῦ αὖ {π6 δπᾶ οἵ {π6 
γΘΔΥ Ῥουῖο]οβ δοοοιμηΐρα ΤΟΥ {}15, 8βδῦ- 
5 δούου]ν ἴο ὕπΠ6 ῬΘΟΡΪθ, ὈΥ͂ βαυίὶηρ 
εἰς τὸ δέον ἀνήλωσα. ΑΥ̓ΟΙ {18 {π6 

Τα ἰβύου οὗ Του ΙρῚ δἴαϊγβ Πδᾶ ἃ στὶρηῦ 

ἴο Τη8 Κ6 οΟὐΐανβ ὉπΠ6 6 7 {π18 Ποδά. 

Βίσορβίδθβ ΟμΔηΡῸ5 ἀνήλωσα Ἰῃπΐο ἀπώ- 
λεσα. -- Α8. ἴῃ 860 ἴ, [Π6Γ6 15 ἃ ὑγαηβὶ- 
0 ἔγοτῃ {Π6 80Υ. ἴο {Π6 Ρΐ., 80 Π6Ι6 
γὙ6 Ῥᾶ885 ἴσομτὴ {Π6 Ρῇ. τέτροφας 80 Κ 
ἴο {Π6 8οΓ. ἀπώλεσα. 

860. εἶτα: ἰὑ 15 ποῦ ΦΌΒΟΙ ΘΙΥ Π60- 
ΘΕΒΆΤΥ ἰο ΤΟρΡΑΤ {Πἰβ ἃ8 8 ἰηβίδῃποθ 
οἵ εἶτα Ῥγοοραϊηρ {πΠ6 Ῥᾶγίίο. {(πιθό- 
μενος ὮΘΓ6) Ὑ101. 1Ὁ ἸορΡΊΟΔΙΥ ὁοη- 

ποοίβ σὴ {πΠ6 Πηϊΐθ γο  ; ΤῸΥ πιθό- 

μενος ΤΏΘΓΘΙΥ 5015 ὍΡ ἴθι βάδιζε, ἴωμεν, 
ὙΠΟ 8 θασΐν. ἴο “ρῸ «πα ΙΘ81}.᾽ 
ΤΠ6 58116 18 {π6 οὗ ἔπειτα ἴῃ 1249, 

ὙΠΘΤΘ τοιοῦτος ὥν ΤΩΘΥΘΙΥ 50Π15 ΠΡ {Π6 
Τοβα] 5 οὗ ψῇηδῦὺ φγθοθᾶρθᾷ. Οὐ Ἅυ. 
911; ἔίωϊ! 1004, 1148. Τὴ 7.γ8. 069 ἔ,, 
ἢ {ΠπΠ6 τοϑαϊηρ λεγόμενον ΟΥ {Π6 
Μβ858. (γῆοσο ΤΙπηα. πα ΟὔΠοΥΒ. ἢᾶγθ 
γενόμενον), εἶτα ῬὈθίοτΘ, ἀναλώσαντες 
ΒΘΘΠῚ5 ἴο Ὀ6 ἸΟΡΊΟΔ]]ν Βα ρβθαποηΐ ἴο 1. 

ΒΟΠΊΘ, ΠΟΥΥΘΥΘΙ, ΘΙΠΘΠΩ το} ]ν. Τη 
Κτυ. δρνυ. ὅθ, 10, 8, 10 15 ἀρηῖθα ὑπδὺ 
εἶτα, ἔπειτα, οἰ6., οδ ἢ ῬΓΘΟΘΑ͂Θ ἃ ρΡᾶγίϊο. 
ὙΠΟ {πῸῪ οοππθοῦ τ 4. ἢηϊία 
γοΥῸ; 1116 ἸΚοοΙς τοραγαβ ΟἿ Θχϑιη- 
Ῥ]6 δηᾶ ἢ, γ8. 003 ἃ5 αἸβργονυῖηρ Πἷβ τα ]6. 
ἘῸΓ {ΠπῸ ΟΥΙΠΔΤΥ ἀβᾶρθ, 566 οἡ 409. 

861. ἐξάμαρτε: 6 {Π1Πη|κ8 {π6 αγί 
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οἶδ᾽, ἑξέτει σοι τραυλίσαντι πιθόμενος, 

ὃν πρῶτον ὀβολὸν ἔλαβον ἡλιαστικόν, 
΄, 3 ,ὕ ΄ὕἹ ε ΄ὕ, Ξ ᾿ 

τούτου ᾽'πριάμην σοι Διασίοις ἁμαξίδα. - ΄. ͵ 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

“᾿ ν᾽ Ν ’ὔ ἰφὶ ’, 3 5 ’ . 

80 ἢ μὴν σὺ τούτοις τῷ χρόνῳ ποτ᾽ ἀχθέσει. " 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

εὖ γ᾽, ὅτι ἐπείσθης. --- δεῦρο δεῦρ᾽, ὦ Σώκρατες, 
ν ᾿ψ , Ν εκ χ 
ἔξελθ᾽. ἄγω γάρ σοι τὸν υἱὸν τουτονὶ 
ΕΝ Ὧν. Ὁ ΄, 
ΑΚΟΡΤ ανατπεισας. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

νηπύτιος γάρ ἐστ᾽ ἔτι 
Ἀ “ “ Ξν ’, “ 3 ’, 

καὶ τῶν κρεμαθρῶν οὕπω τρίβων τῶν ἐνθάδε. “. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

810 αὐτὸς τρίβων εἴης ἄν, εἰ κρέμαιό γε. 

ΟΥ ἀοίτγαιπαϊηρσ, δθοιὺ ἰο Ὅ6 ᾿ΘατΠΘΩ͂, 
Ὑ01}} ΓΤ 5} [Π6 Τ]ΘΔΏ8. 

862. οἶδα : ρΡατοηίποίϊοα]. ΤΟ Δ 5... 
Ρενβ. 898. ϑὅόρῃ. 47. 60, 988; ΔἸ. 
9564.) Ὁ 1616: ἜἝεῤ..296. - Ἔπες 

λ1ε(ἰ. 94, εἰς. ἸΚΟΟΚ σοπ͵]θοΐαΓο85 ᾿πίρυγυ. 
οἶσθ᾽; Ὀπύὺ 1 {Π15 βίοοα ἴῃ {π6 Μ85., 

πὸ ἀουδὺ ἔσθ᾽ χουἹα "»ὲῈ οοπ͵]θοΐατρα 
ΡΥ ΘοΙημηθηΐδίουβ 85 Ὀθὶηρ 501}] ΤΊΟΤΘ 

παΐαγα]. 866 ΟΥἱέ. ΝΝοίοβ. 
8638. Τὸ σοι ῬῈ πἀηβαΐθ ἰο πῖον 

{π0Ὸὸ ῬᾺΥ οὗ ἃ ἤυτοῦ ἔγομῃ [Π]18; ΤΥ, 
ΔΙ ΠΟῸρΙ 10 σου αν 15 ΤΌΤ. ΠδΕΠΓᾺ] 
[0 ἀπαρυβίαπα Πΐπη ἃ8 τηϑϑηΐηρ 18 
ΟἸΓΤΘ ῬΔΥ [ῸΓ ἃ ἀδΥ, ἴὖ 18 ὈΥ ΠΟ 
ἸΠΘΔΠΒ ΠΟΟΘΑΒΑΤΥ. 

864. ἁμαξίδα : « ἐογ-ισασοη. (880. 
805. Ηρ γἱ᾽ο] 48 σι π6 ναγηΐηρ, 

“οι εὐ]! δ ΒΟΥΤῚ 700 {}ιῖ8. ---- ἢ μήν : ἔτρα. 
864 τὸ ἱἰπίτοάποθ οαΐῃβ, δηαἃ 8180 

ΒΙΤΟΠΡ ΒΒΌΓΆΠΟΘΒ, 650. [Πγοαΐβ. 66 
οὐ ἤαη. 104. --- τῷ χρόνῳ ποτέ : 4150 
χρόνῳ ποτέ, ΟΥ τῷ χρόνῳ, ΟΥ ΒΙΠΡῚΥ 
χρόνῳ, 8οπι6 εἶα. 866 οἡ θΌ. 

866. ϑοογαΐίθβθ ὩΡῬΘδΥβ 'π {ϊἰπ|6 ἰὸ 
Πρὰγ 867. 

868. γάρ: οΟΧΡΙΔΪΠ5 ἄκοντα. 
869. κρεμαθρῶν : ὁη6 νοι]ᾶ οχρϑοΐ 

μαθημάτων, Ὀτπύὺ κρεμαθρῶν 5 πβρᾷ ἴῃ 

Τούθσγθμοθ ἴο {Π6 Ῥσθυΐοιβ ἈΡῬΘΆΓΆΠΟΘ 

οὗ Βοογαίθβ οἢ ἃ κρεμάθρα, 218. Κοοκ 
ἰβ οὗ 1Π6 ορίπίοῃ ἐπα ῬμΙαϊρρ 65, 

γγΠ0 Κπον ποίῃϊηρ' οὗ {πΠαὖ Βοθηθ, 5Ὲ0- 
ῬοΟΒθα βοὴ ἱπβίσιτηθηῦ οὗ ΡαΠἰβῃτηθηΐ 
ὙγᾺ8 Τηθϑηΐ, βἴπηοθ κρεμάθρα, ᾿παβη 0ἢ 

ἃ5 10 οοῃΐαϊηβ {Π6 θὰ οὗ λαηφίη (κρε- 
μαννύναι), ΘΟ] Ββιιρρροβῦ ἃ τουτηθηῦ; 
ἤρηοΘ. ΙΒ τοβοηπηθηῖ. ΤῊ6 οΟἸδιβο 
νηπύτιος γάρ ἐστι, ΠΟΥΘΥΘΙ, νγὰβ οἵ 
1561 βυηοϊθηΐ ἴο ργόνοκο {Π6 γοσίῃ. 
- τρίβων: ετρεγίεηοεε ἴηι, αοηιαϊπίεεὶ 
εὐ. ΟΥ̓ Κέδρ. 1429. Ἑπτ. ΕἸ. 1127, 
τρίβων γὰρ οὐκ εἴμ᾽, ἄτοκος οὖσ᾽ ἐν τῷ 

πάρος. 
870. Ηρτθ Κοοκ ρἴνοβ τρίβων {6 

ΒΆΤῚ6 ΤΠ ΘΔ Πἶηρ ἃ8 ἴῃ 800; μοι ψοιγβεί 
σον νὸ αεφιαϊηϊοαὶ τοΐεδι {δε τορε (866 
οὐ 809), εἰς. ΟΥΠΟΙΒ σῖνο Ὁ 16 πη δη- 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

5 9 ἊΨ ἴω ἈΝ ΄Ὃ- Δ 

ουκ ες κορᾶακας; κατάρᾳ συ τῳ διδασκάλῳ; 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἰδοὺ κρέμαι᾽, ὡς ἠλίθιον ἐφθέγξατο 
καὶ τοῖσι χείλεσιν διερρνηκόσιν. 
πῶς ἂν μάθοι ποθ᾽ οὗτος ἀπόφευξιν δίκης 
“ἃ ἴω “Δ ’ὔ 3ι ,ὔ λ 

875 γ) κλῆσιν ω) χανυνῶσιν αναπειστηριαν; Δ 

καίτοι γε ταλάντου τοῦτ᾽ ἔμαθεν Ὑπέρβολος. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἀμέλει, δίδασκε: θυμόσοφός ἐστιν φύσει" 

ἴηρ οἷά σαγπιοηέ, αι Κὶτπιρ' κρέμαιο ἴῃ 1Π6 
56η86 Οὗ δὲ Λιηρ τ, ἃ8 Ὁ ἃ Ῥ65. [ἢ 
8565 ΠΚ {Π15, ὑγΏΘΥΘ {Π6Υ6 15 ἃ ΡῬᾷη, 

Ῥογέρος ὑγδηβρδύθηου οδηηοῦ 6 46- 
τηϑηρθά. ΤΠ σΌΠοΓᾺ] οἴθοῦ τη8ὺ Ὀ6 

Ῥτοαποραᾶ Ὀγ ἃ 1{{Π6 5]δηρ: “Η6 [15 
πού γοὺ τῷ ἰο ἐΐλ6 βιυΐπ οἵ {Π15 ϑβδίδῃ- 
ΠΙΒῃπηρηΐ." “Ὑ0Ὑου νου]ὰ θ6 τρ γουγ- 
5611 1 γοῖι 616 ΟἿ]Υ διυιμη.᾽ 

872. ἰδού: 566. οῃ 818. --- κρέμαιο : 
506 (Υἱέ. ΪΝοίο5. Μαγΐοιιβ ΟΡ᾿ Π]ΟΠΒ ΔΥΘ 
Π6Ια 485 ἴο {π6 παίυσ οἵ {π6 ἔδαυϊῦ 
ἴῃ {πΠ6 Ῥυομπιποϊδίϊοη οἵ ῬΠΙΟΙΡΡΙ 68 

Ποῦ. ὙΨοΙΥ {16 Τρ 15. ΠΠΤΟΤ Οἢ 
ἴπΠ6 τηδίϊου ὈγῪῚ 879. ΚΟΟΚ ΙΏΘΓΘΙΥ 
ΒΡΘΔΚΒ οἵ 15 θοϊπηρ' [6 Ὀγοδα ῬΥΟΠη- 
οἰαίίοι. οὗ {π6 ἀρ Ποηρ αι. ΟΥΠ615, 
ὙΠ 1655 Ῥ] Δ 5111 ν, ὉΠ] {Π6 ρ νγἃ8 

Ῥγοηοιππορα {πκ λ, δἰίου {Π6 τη ΠΠΘΥ͂ 
οὐ ΑἸοΙθΙδάθβ. ϑομηθ ουύϑθῇ ἄγαν ἰη- 
ΓΟΥ̓ΘΠΟΘΒ 85 ἴο {Π6 οὐτγοηῦ ῬΥΟΠΠΟἷδ- 

(0 οὗ ατϑοῖς, οοποϊααϊηρ [Παῦὺ ῬΠ]αΙΡ- 
Ῥ᾿465 5111] τοδὶ ηθα {πὸ οΡβοϊθβορῃηῦ (1) 
αἸΡμΙΠΟηρΡΆ] βουπηά οἵὗἉ αἱ, γΥ 116 ϑοογα- 
ἴ05 ΔΙγοδαν σάν 1 [ῃ6 τη ογη ΟὙΘΟΙΚΚ 

ΒΟΠΠΩ͂, ἃ ἴῃ Οογηδη. 7Τύ 15 ουἹᾶρηΐ, 

ΒΠΟΥΘΥΟΥ, {παῦ γα Πᾶνα ἴο 40 νι 8η 

πα υϊαπιαί ρεοοιϊαττέη, 1 ποὺ ἃ 8ρεοϊαϊ 
ΟΠΘ ΘΟΠΗΠΡΟΩ͂ ἰο {πα΄ οοοαβίοη δηᾶ 
{Πα γνγοσᾷ. Τὴ ἔδοΐ, {πΠ6 Ἰαζίθυ ΒΘΘΙη8 

Τηοβύ Ῥ]ΔυΒΊ0]6; ἴοὸγ ῬΒΙαΙΡΡΙἄθβ, ἴῃ 

τηϑκίηρ Π6 Ῥ]ΔΥ ἼΡΟΠ ἐπ σογᾶβ, 
ῬΓΙΟΡ. βθραγαίθα {Π6 νονγβ]β οἵ αἱ, 50 
{πε κρέμα- τηϊρῃῦ Βοππα {Πκ6 ἐπα ἢγϑύ 
ἴνγο 5Υ{4}0165 οἵἨ κρεμαθρῶν, 1.6. ἨΘ 
5814 κρέμα- ιό γε. --- ὙΥ Παΐονου Ὅ6 105 
ηϑίμαγο, δοογαΐθβ αὖ ΟΠΟ6 β6ῖΖθβ ΠΡΟῚ 

{πΠ6 ἔδυ, ἰγθαίίηρ ἢ ἸΟΥΥ σοη- 
ἰϑιηρῦ ὑπ6 1πβοϊθηΐ ηιεαπῖπο οἵ στ μδΐ 
γγ85 5814. 

879. διερρνηκόσιν : δια- Πα5 {Π6 πο- 
ἰΐοι οὗ αϑιπᾶον. ΟΥ̓ αϊηΐ. χὶ. 3. 81, 

ΙΔ Όγ8 οὖ ρΡουσιραηῦαῦ τη8]6 οὐ 
ΒοΙϊη ἀπ οὐ αταποιηπίμυ οὐ 
ἀρηΐοβ πυαδπηΐύ, οὐ ἴῃ Ια΄π8 86 

ῬϑΘη6 δα ΔΌΓΟΒ ὑγΥδμαπ.αΓ. 
875. κλῆσιν: ΠΟΙΘ [Π6 ϑ8ιηιηιοη8 ὈΥ 

8) ΔΟΟΊΒΟΥ. --- χαύνωσιν : 866. ἴο {116 
6Π0]., [π6 δοὺῦ οὗ πσιαζίπ συοἱά τῃ6 
δηϊαρΟ δῦ Β ΔΥΡΠΘηΐ ; ΙΠΟΤΘ ῬΓ͵ΓΟΡ. 

δοπιδαδίέ. ΟΥ Ἑπτ. Απάν. 980 ἔ., κακῶν 
γυναικῶν εἴσοδοί μ᾽ ἀπώλεσαν, | αἵ μοι 

λέγουσαι τοὐσδ᾽ ἐχαύνωσαν λόγους, 
ὙΥΠΘΓΘΌΡΟΙ {Π6 λόγοι 16 σίνθῃη. δύ. 
819; 4ελ. 08ὅ (χαυνοπολίταΞ). 

876. ΤΊ ἴΙᾶθα 15: “1 πᾶν ἀοιυδίβ 
ΔΌουῦ {15 1445 ΘυΥ̓θὺ ϑδυπὶηρ ἴ0 Ὀ6 
Δ ΟΥ̓ΔΙΟΥ ; πη γρῦ ὃγ ραγίηφ α ἰαϊοηΐ 
ουθὴ ΗἩγυρούθοὶυβ ᾿θαστηθα ἰ{,᾽" - 80 
{π΄ {Π6 ο486 νγᾶ8β ποῦ τίου! Υ ΠΟΡΘ]688. 

566. οἡ δ81. --- τοῦτο: [Ὁ 18 ἃ Β'Πρ]6 
αὐ; 5111] γῦὸ 5Βῃοι 4 οχρϑοῦ ταῦτα. 



ΤῊΒ ΟἸΟΥΏΌΞ. 

3 2.) ὕ , ᾿ Ν 
εὐθύς γέ τοι παιδάριον ον τυννούυτονὶι 

ἔπλαττεν ἔνδον οἰκίας ναῦς τ᾽ ἔγλυφεν 
880 ἁμαξίδας τε σκυτίνας εἰργάζετο, 

3 “ ’ὔ ᾿ 5 ’, “Ὁ “Ἁ 

κἀκ τῶν σιδίων βατράχους ἐποίει πὼς δοκεῖς. 
ψ βυς οὐδ ἡ Ν ΄ὔ ΄, 
ὅπως δ᾽ ἐκείνω τὼ λόγω μαθήσεται, 

εἶ “4 5 ν 35 ’ ᾿ Ν. ν 

ΤΟΡν Κρέειττον, οστις ἐστι, Καὶ τον ἬΤΤΟΡΑ, 

ἃ Ξ», ᾽’ 3 ᾽, Ὁ ’΄ 
[ὃς τάδικα λέγων ανάτρέτπει τον Κρειττονα . 

5Χ ἈΝ ᾿ Ω Ν »ἢβἮ » ’ὔ . ἢ 

885 ἐὰν δὲ μὴ, τὸν γουν ἄδικον πάσῃ τέχνῃ. -- 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

5. Ν ΄ “ ᾧ ἐνὶ ἰὸς - , 
αὐτὸς μαθήσεται παρ᾽ αὐτοῖν τοῖν λόγοιν, 

ϑν.", ἣ᾿ 3 5 Α͂ ἐγὼ δ᾽ ἀπέσομαι. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ω ν 

τοῦτό νυν μέμνησ᾽, ὅπως 
Ν 3 πρὸς πάντα τὰ δίκαι᾽ ἀντιλέγειν δυνήσεται. 

ΧΟΡΟΣ. 

ἜΣ ΔΙΚΑΙΟΣ. 

χώρει δευρί, δεῖξον σαυτὸν 

878. ὄν : ἀρτοοίηρ σῖΐῃ {πΠ6 ῥτϑᾶ. 
50. ΤΟΥ ἔγραᾳ. {πη Οὐ Πουυ ἶβθ τυ ΓΠ ὧν, 
καλούμενος, Πα ΒΥΠΟΙΥΙΠΟΙΒ ΜΟΓΩΒ. 

Κι. ϑργυ. 685, θ6, ἃ. ὙΤηῖβ 185. 68Ρ. {Π6 

ΟΑ86 ὙΠΟ ὥν 18 ΠΊΟΤΘ ΟἸΟΒΟΙΥ 8850- 
οἰαίθα ἐπ ροβιίζίοπ τὶ {Π6 Ῥτϑᾶ. {Ππλἢ 
τὶ (π6 80}]. Οὐ «4υ.. 607. ΡῬΙιΙαί. 
Ρτυοί. 884 ο, τὴν ἡδονὴν διώκετε ὡς 

ἀγαθὸν ὄν. Βαυΐ μιί. 88, ἐγὼ γὰρ ὧν 
μειράκιον. ----τυννουτονί: Π6 ἰπαϊοαίοβ 
[86 51Ζ6 Υ ΒΟΙη0 ροβίαγο. 

881. πῶς δοκεῖς: 5 ΓΙΟΥ͂ ἃ Ράτοη- 
{πούϊο81 απρβίϊοη, ἔουπα ΟΠ] ΘΗ͂ν ἴῃ 
ΘΟΙΏΘΟΥ δηὰ Επτ. Οὐ Αεἰ. 12, 24; 
απ. δ4; Ἐςεεϊ. 899: Ρίωϊ. 142. Ἰν. 
Πῴρρ. 440. 

882. ὅπως: ἃ5 ἴῃ 824. --Οπ {ΠῸ 
ὙΠΟ]6 Ραββαρο, 5606 Τηἰτγοί. ὃ 40, 

889. ΤῊΐβ 18 Ἰἀθη το] νυ ττἢ 113. 

884. ΤῊΪΒ 5Β66118 ο Ὀ6 Τογτηθα ἔγο 
Θ01. ΜΟΥΙΘΟΥΘΥ, Ὁ 85 ὈΘΘη τϑιηγκοα 

Ὀγν Υ συ ]δηᾶ, {Ππαὺ 882 οϑβ ποῦ ἄρτυορ 
Ῥοσίθου νυν τ 110 {., 1107 ἢν, ΠΟΤ Ὑν 11} 

990 ΕἾ, 998 4, θΘ00, 1000. Βαΐ ψΠθη 
6 ΘΟΠΒΙΔΟΥ 885, ἱποοηβιβίθπμου οδπ 

Βαγαϊν 6 ομαγροά. 

885. πάσῃ τέχνῃ: {115 ἴδ ἃ ΤΠΘΓῸ 
ταν. Ῥῆγαβο ἀπδ!γνιηρ {π6 Ῥγθαϊοα- 

το, ὃν αἰΐ ηιεαπβ, ἴθ απ οα86; 4180 
ἱπαϊβριίαῦίψ. ΟἹ 1823; -ἕᾳ. 892; 
απ. 1295;  εεἰ. 800. ϑϑοιηρθίϊπηοβ 

μηχανῇ ἰβΒ υβρᾷ ἴῃ Ὡἃροιύ {Π6 βᾷ πιὸ 
5ΘΏΒ5Θ6Θ, ἃ8 1,γ8. 900. 8ὅο μήτε τέχνῃ 

μήτε μηχανῇ, Τ,}8. 15. θ9ῦ., Το. ν. 

ι8. 4 (Γ Ὅεδμ. ΝΝεαον. 10, τέχνῃ ἣ 
μηχανῇ ἡἱτινιοῦν (ἴῃ ἃ ἰὰν). 

888. Ξιίγορβίδαάρθβ πα οογαΐθβ νυ {Π|- 
ἄταν ; Ρμαϊρρίοβ ἰβ, οχοορέϊηρ οἵ 



1600 ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΈΝ. 

ῪῺ»»- 

890 τοῖσι θεαταῖς, καίπερ θρασὺς ὦν. 

ΑΔΙΚΟΣ. 
᾿» “ κ᾿ (0 ὅποι χρήζεις. πολὺ γὰρ μᾶλλόν σ᾽ 
ΕῚ Κ΄ ἴων ’ὕ 3 »Ὺ»“ῸΝ 

ἐν τοῖς πολλοῖσι λέγων ἀπολῶ. 

ΔΙΚΑΙ͂ΟΣ. 
5 ΄Ν »Ὦ ᾽’ » 

ἄπολεις σύ; τίς ὠν; 

ΑΔΙΚΟΣ. 

λόγος. 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 
ν 9 » 

ἥττων γ᾽ ὦν. 
ΑΔΙΚΟΣ. 

9 ’ὔ ῪΝὭΦΝ Ἂς ΡῚ ῪᾺ ὔ 

ἀλλὰ σε νικῶ, τὸν ἐμοῦ κρείττω 

895 φάσκοντ᾽ εἶναι. 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

,»» Ἂς ΄“ 

τί σοφὸν ποιῶν; 

ΟΟΌΓΒ6 {π6 ΟἸοιάᾶβ, {Π6 5016 νι 688 

οὗ {π6 οοπίοβί οὗ {π6 ὕψο λόγοι. ὥὄθθ 
Τηΐτοᾶ. 8 951. ΤΠδ λόγοι 8Υ6 ΥΤΌ5Ρ60- 

ἀν ὶν ΟΠδτηρίοη5 ποῦ ΤΠΘΓΘΙΥ οὗ τἱρηῦ 

Δα ψτοπρ, Ὀπΐ 4150 οὗ {π6 οἱ δηᾶ 
οὐ {π6 σρορθηῦ {{π|05. ΨΌΟΥΥ Β511Π21187 

Ϊῖβ π6 γγ 6 ]1-Κῆονη οοπίοϑὺ Ὀθύνγθθη 

Εὐδαιμονία (Κακία) ἀπ ᾿Αρετή ἴπ {1Π|6 

ὭΩὨραι οὗ Ῥτοάϊουβ ἴῃ Χρη. ἤΐεηι. 11. τ. 
21 8566 οἡ 861. 

889--1112 : {Π6 ἔουτίἢ Θρ]βοᾶο (ἐπει- 
σόδιον τέταρτον), οοῃίαϊηΐηρ (889--1104) 
116 οοηίοβὺ οἵ {Π6 λόγοι, Θ 0 λόγος 

σοοΟηοηαϊηρ ΤῸΓ {πΠ6 φῥυῖν]ορο οὗ [1η- 
βίσαοίηρ ΡΠΪαΙΡΡΙ468. 

891. Τη {πΠῸ Τήλεφος οἵ τ. (Π)1π4. 
ΕΥρ. 721) Β0Π16 Οη6 54 γΧ8 [0 ΜοΠΟΪ 118 

ἴθ᾽ ὅποι χρηζεις - οὐκ ἀπολοῦμαι] τῆς σῆς 
Ἑλένης εἵνεκα. 

892. Βοίηρ ΟΠ ]]οηροα ἴο ΔΡΡΘΆΓ 

Ῥοίοσθ {π6Ὸ βρϑοίαίΐουβ, {π6 ἄδικος Τὸ- 

Ρ]165 ὑμαῦ Π6 Ψ}11}1 6 {Π6 ΤΟΥ ΒΥ οὗ 
γἱοίΐουυ Ῥοέοστθ {π6 τηυἹπθαθ. ΟΥ̓ 

ΕἘπτ. Πρρ. θ88 ., οἱ γὰρ ἐν σοφοῖς] 
φαῦλοι παρ᾽ ὄχλῳ μουσικώτεροι λέγειν. 
ΓΒ ν Υ86 ὌΧ 1115 {Π6 ον ᾿ἰπδίϑποθ 

ΟΥ̓ Πίαίϊαβ δὖ ἴπΠ6 πᾶ οἵ ἃ νϑῦβε ἴῃ 
[Π15 δηδρϑθβϑύϊο βυβίθμι, δηἃ Πού ἴὖ 
ΟΟΟῸΓΒ Ὀούνγθθη ὕννο ΒΡΘΆΚΟΙΒ. 

893. ΤῊΪΒ νοῦβο ἰηἰσοάποοθβ {π6 ἥτ- 

των ΟΥ̓ ἄδικος λόγος (4 ὈΥ πη Ρ]] ΘΔ 106 
4150 {π6 δίκαιος) ἱπα]ν 112 }}}} το {Π6 
Βροοίδτζοῦβ. -- Τῦ 15. ΟΥΤΠΥ ΟΥἩἨ ΤΟΙΊΔΥΚ 

{πΠδὺ ἃ5 ΑΠΑΧΑΡΌΓΔΒ γἃ8 ΟΔ]166. Νοῦς, 
Δ η6 Τ)οιηοοΥ 8 Σοφία, 80 ῬΓΟΐΔΡΟΥΑΒ 
νγ8 8 ΟΔ]]6α Λόγος ὈΥ͂ ΠῚΒ ΟΟἰΘΙΠΡΟΓΆΤΙΘΒ. 
(ΓΙ Δ]. νὰ 11. ἵν. 20, οἱ ᾿Αβδηρῖται 
ἐκάλουν τὸν Δημόκριτον Φιλοσοφίαν, τὸν 
δὲ Πρωταγόραν Λόγον. ὅδυϊά., Πρωτα- 
γόρας μισθὸν ἔπραξε τοὺς μαθητὰς μνᾶς 
ἑκατόν: διὸ καὶ ἐπεκλήθη Λόγος ἔμμισθος. 
560]. ῬΙαῦ. 1ερ. κ. 600 ο, διὸ καὶ ἐπε- 
κλήθη Λόγος. --- ὅοπηθ. πᾶνθ ἱπηαρὶπηρα 

{πᾶὖ {Π6 δίκαιος λόγος νγᾶιβ Ῥγθϑθηϊθα 
ἴη {Π6 ἴογιῃ οὐ Δθβοῦυ]αβ, δηα {Π6 

ἄδικος ἴῃ {π6 ἴοττα οὗ ΕὐασΙΡΙα 68. 

ἧς  ὐὑὐ ψΦ ΔΙΩ Σ Γιὰ 
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ΑΔΙΚΟΣ. 

γνώμας καινὰς ἐξευρίσκων. 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

» Ἂ, 53 »“ ἈΝ Ἁ 

ταῦτα γὰρ ἀνθεῖ διὰ τουτουσὶ 

τοὺς ἀνοήτους. 
ΑΔΙΚΟΣ. 

οὔκ, ἀλλὰ σοφούς. 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

5. ». “μ΄ 

ἀπολῶ σε κακῶς. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

53 ’ ’ »“ 

ΕἼΤΕ, Τι πΤοιων ; 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

τὰ δίκαια λέγων. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

ἀλλ᾽ ἀνατρέψω ᾽γὼ αὔτ᾽ ἀντιλέγων" 
3 ᾿ Ν εὺ ’ὔ ἣν ’ὔ οὐδὲ γὰρ εἶναι πάνυ φημὶ δίκην. 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 
5» Φφ , 

οὐκ εἶναι φῇς; 
ΑΔΙΚΟΣ. 

φέρε γάρ, ποῦ στιν; 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

παρὰ τοῖσι θεοῖς. 

897. ταῦτα: 1... τὸ γνῶμας καινὰς 
ἐξευρίσκειν. ---- τουτουσί : ἃ ΘΟΙΠΡΑΤΊΒΟΙ 

ΥἹἢ 10900--1101, απ. 954, ἀπ παμπηοΥ- 
ΟἿΒ ΟἾΠΘΙ Ῥαββαᾶρθβ, 8 ΚῸΒ ἴΐ ΒΘΟΠὴ 
ῬΓΟΡ. 1παῦ {Π6 βρθοίδίουβ ἅτ πηρδηῦΐ, 
{πο ρ} ἀοίοίο { ἀοο95 ποῦ ΘΟ Ρ6] {Π18 

1ηἴοσθποθ. ὥθο οἡ 1427. 
898. οὔκ: 566 οῃ 2ὅ8.(ὡ ΟἿ 918. 

901. ᾽γὼ αὔτ᾽ : ἃ ΤΆΤΘ ΒΥ ΠΙΖοβὶβ οὗ 
ω ΜΠ αὐ ὅ'66 Οὐ. Νοίε8. 

903. ποῦ στιν: {18 ΒΟΡἢἰβίϊο δ] 
ααρβίίοῃ 1θδα85 δίκαιος ἴο ΒΡΘΔΚ οἵ [6 
Ρουβοηϊῆρα αὐβίγδοϊίοη. ( ΒορΡῆ. 
Ο. Ο΄. 1381 ἔ,, ἡ παλαίφατος | Δίκη ξύν- 
εδρος Ζηνὺς ἀρχαίοις νόμοις. 8 νγᾺ8 
ἀδυρῃίοσ οὗ Ζεύς πα Θέμις. 



108 ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΝ. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

πῶς δῆτα δίκης οὔσης ὁ Ζεὺς 
905 οὐκ ἀπόλωλεν τὸν πατέρ᾽ αὑτοῦ 

δήσας; 
ΔΙΚΑΙΟΣ. 

αἰβοῖ" τουτὶ καὶ δὴ 
χωρεῖ τὸ κακόν" δότε μοι λεκάνην. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

’ 3 3 ’ὔ 

τυφογέρων εἶ κἀνάρμοστος. 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 
καταπύγων εἶ κἀναίσχυντος. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

910 ῥόδα μ᾽ εἴρηκας. 
ΔΙΚΑΙ͂ΟΣ. 

καὶ βωμολόχος. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

κρίνεσι στεφανοῖς. 
ΔΙΚΑΙΟΣ. 

904. (Υ. ῬΙαί. Πιμμηρῆγο, ὃ 7η., οἱ 
ἄνθρωποι νομίζουσι τὸν Δία τῶν θεῶν 

ἄριστον καὶ δικαιότατον, καὶ τοῦτον 

ὁμολογοῦσι τὸν αὑτοῦ πατέρα δῆσαι, 

κἀκεῖνόν γε (8ς. Κρόνον) αὖ τὸν αὑτοῦ 
πατέρα ἐκταμεῖν. ΑΙ80 7.60. 11. 8718 Ὁ. 

Α6β0ῃ. δίμηι. 641, αὐτὸς δ᾽ ἔδησε πατέρα 

πρεσβύτην Κρόνον .--- οὔσης : ΤΟΡΥΘΒΘΠ 8 
αι Ἰορῖοδ] τγοῦ., ὑποὰρῇ (8οο. ἴο ἄδικος) 
ΟΟΠΙΓΑΤΥ (το δοί. θα οἡ 399. 

905. αὐτοῦ : ἴοΥ ρΡοΒ᾽.0η, 566 οη 518. 
906. καὶ δή: 50ΓἸΟΥ]γ ὁυθη ποι, Ὀπῦ 

10 Π88 ἴο Ὀ6 ΓΟηΔοΓθα [ἢ γ δυο ὙγΑΥ8 

ἃ66. ἴο 1πΠ6 οοπίοχί. ( Παη. 1018; 
γεβρ. 1483; Αὖὅ. 175, 2690, εἰς. 866 

τι 718. Κα τ. θ9,.1..1. 
907. λεκάνην: ΞΐΟΠ0]., ἵν’ ἐμέσω. 

ΡΙαύ. ἴον. 801}, Πλάτων ὃ κωμικὸς 

Ἀ ’ 

καὶ πατραλοίας. 

(182) τὸν δῆμον αὐτὸν ποιεῖ αἰτοῦντα 
λεκάνην καὶ πτερόν, ὅπως ἐμέσῃ. Οταίη. 
Ὡθῦ, μῶν βδελυγμία σ᾽ ἔχει; | πτερὸν 
ταχέως τις καὶ λεκάνην ἐνεγκάτω, ΟἿ 
ὙΠ]10}) ῬΟ]]. χ. 76 5808, καὶ γὰρ ἵνα (1.6. 
εἰς ὃ) ἐξεμοῦσι, καὶ τοῦτο λεκάνην ὠνό- 
μαζον, 85 1 ΤΠΘΥ Πδᾶ γ658618 ΘΧΡΙΈΒΒΙΥ 
ΤΟΥ {158 ῬΌΓΡΟΒΟ. 

908. τυφογέρων : ΘΟΙΡΔΥΘ {Π6 τηθδη- 
ἴῃρ8 οἵ τύφος, τυφόειν, εἰς. Τῃ ΗΙρΡΡ. 
(6... Πρτάοηι. ἵν. Ὁ. 517) τυφώδης 18 
5864 οὗ οηὴ6 086 νυἱῖ8 ἃγ6 Ὀ]αηϊἰθ 
ὈΥ 510 Κιη688. --- ἀνάρμοστος : ΘΟΙΠΡΑΓΟ 
1,α. ἱπορέι8. 

910. ῥόδα : γοιι ορί]ιοἐ8 αγὸ α8 βισοοὶ 
α8 70865.0. 'ΤῊΪΒ. 800. 15 Θορηδίθ, 88 ἴῃ 

Ἀεοίὶ. 48, τὰς γυναῖκας πόλλ᾽ ἀγαθὰ 
λέγων. ΟΥ̓ 1380. 
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ΑΔΙΚΟΣ. 

υσῷ πάττων μ᾽ οὐ γιγνώσκεις. χρυσς μ Ε 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

οὐ δῆτα πρὸ τοῦ γ᾽, ἀλλὰ μολύβδῳ. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

»-2Ῥλ ’ ’ὔ “ιν 5 ᾿ 9 , 

νυν δέ γε κοσμος του ἐστιν εμοι. 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

915 θρασὺς εἶ πολλοῦ. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

Ἀ ᾽ὕὔ 5» ὅἂ ΄ῪΝ 

σὺ δέ γ᾽ ἀρχαῖος. 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

διὰ σὲ δὲ φοιτᾶν 

οὐδεὶς ἐθέλει τῶν μειρακίων. 

912. χρυσῷ πάττων: ο΄ Εσεεϊ. 826; 
Ριίιι. 208, ὦ χρυσὸν ἀγγείλας ἐπῶν. 

θίοη. Η. ἤΠλεί. 9. 4, αὗται αἱ λοιδορίαι 

αἱ πρὸς ᾿Αγαμέμνονα χρυσὸς ἣν τῷ ᾿Αγα- 
μέμνονι. 

918. μολύβδῳ: “4114 ἀΐσθῃ8 
οἰϊπιποπ ἃῦτο, 864 ρίτππιῦο 6 0Ὲ- 
ΒΡΘΙΡΘΟΙΘ ἴθ ν 8115 65561η.᾽" Π) ̓η- 

ἀοτῖ. ὙΤΠΘ Δη ΕΠ 6515 οἵ σοία ἀπ ἰεαὰ 
15. ἔδηη 18 7 Θν ουυμ το. Ο(Ι ϑιιηοη. θ4 
(οἵ ἃ ἴα]56 ἔσθ"), παρὰ χρυσὸν ἑφθὸν] 
ἀκήρατον οὐδὲ μόλυβδον ἔχων. Οταίη. 
452, φαίνεσθαι χρυσῆν, κατ᾽ ἀγροὺς δ᾽ 

αὖθις αὖ μολυβδίνην. ϑοιηθ {πῖπκ {Παΐ 
ΤΟίρσθποθ 18 πηδᾶθ ἴο Ηορρίηρ Βα ν 68 
ὙΠ βίσαρβ Ἰοδαρα αὖ 1πΠ6 οπα νυ] 
Ἰραάθῃ 8115; αΐ βοἢ}! ἃ τηοᾶρ οὗ 

ῬΟΠΙΒΗΙηρηΐ ἰβ ποῦ Κποῦη ἴο ἤδΥθ 
Ῥθρη ϑιῃρ]ουθϑᾶ. 

915. πολλοῦ: στέγῃ, χιιῖίε, αἰϊοφείλογ. 
ΓΗΒ Δαν. σοη. μὰ8 ποῖ Ὀθθη βαιἰβἴδο- 
ΤΟΙΙῪ ΘΧΡΙδἰηθα. ϑομπιο τοραγα ἴὉ ἃ8 

μα 

Ῥοῖηρσ ἰἀοηίϊοα] ἢ ἐπαῦὺ ἴῃ ὀλίγου, 
μικροῦ, πεατίῃ, ἀρηγίηρ {πα΄ δεῖν 15. ἴο 
ΡῈ ΒΌΡΡΙΙΘα ψῖ {Π686. (Κα. ὅν. 
41, 10, 6.) ὙΥ̓Βαΐθνθ θ6 {πΠ6 οτἱρίῃ 
οὗ ὀλίγου, αἰπιοδί, πολλοῦ ὈΥ σοπίέγαβί 
ΙΓ 1Ὁ Τη6 88 αἰξοσείλογ ; ἃπια 1 ὀλίγου 
ΟΥΙΡΊΠΑΙΠΙν ἀοροη θα οἢ δεῖν, [ἢ18 γ 6 Ὁ 
μηπβὺ Πᾶν γϑη]ΒΠη6 4 ΤΤΟμ ΘΟΠΒΟΪΟΙ8- 
Π6585 Ὀοίοσο πολλοῦ οοὐ]α Ὀ6 πδρᾶ ἴῃ 
[Π6 56η86 Μ ΠΟ ἰΐ 568 ἴο Πᾶγϑ. 
ΟΥ Ἐφ. 822; Καη. 1046. Ἑχροὶ!ὶ. 76, 
πολλοῦ μὲν δίκαια (πάσχει5). ΟἌΓ͵ΟΪΠ 5 
ἴῃ 5ἴ΄οὉ. 1 ͵ ονυ. 88. 1, πολλοῦ γὰρ ἀν- 
θρώποισι φάρμακον κακῶν | σιγή. Οὐπι- 
ῬΑΓΘ {Π6 Δη  Π6 5818 οὗ ἐν πολλῷ ἴο ἐν 
ὀλίγῳ ἴῃ «εἰ. Αροϑὶ. 26. 28 ἔ. 

916. διὰ σὲ δέ: {π18 ῬΓΟΟΘΟΙΘαβτηδ ϊ- 

Οὐ Πᾶ8 ΠῸ πΠ4ῸΘΒΕΪΟΠΔΌ]6 ῬΆΓΆ]]Ο] ἴῃ 
ΓΟΡΌΪΔΓ ΔΠΔΡαθβίῖς υογθθ. ΟΕ. Ἠοτῦ- 
ΠΠΆ Πη ΘΟΠ οἰ ΓΘ διὰ σ᾽ οὐ. --- φοιτᾶν : 
40 ἰο βεἰοοί. ΟἹ 988; Εφ. 988, 1285. 

917, οὐδείς ; Ιηᾶ80. κατὰ σύνεσιν. 



1τ0 ΑΒΙΒΤΟΡΗΛΝΕΝ. 

γνωσθήσει τοί ποτ᾽ ᾿Αθηναίοις, 
- , ᾿ 9 ΄, 

οἷα διδάσκεις τοὺς ἀνοήτους. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

920 αὐχμεῖς αἰσχρῶς. 
ΔΙΚΑΙΟΣ. 

ἃ ὕὔ 9 3 ’ὕὔ 

σὺ δέ γ᾽ εὖ πράττεις " 

καίτοι πρότερόν γ᾽ ἐπτώχευες 

Τήλεφος εἶναι Μυσὸς φάσκων, 
3 , 
εκ πηριδίου 

γνώμας τρώγων Πανδελετείους. 

925 ὦμοι σοφίας --- 
ΑΔΙΚΟΣ. 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 
» 

ὦμοι μανίας ---- 

918. γνωσθήσει : Ῥ485. οἵ γνώσονταί 
σε ᾿Αθηναῖοι, ΏΠΘΥΘ σέ 15 ῬΓΟΙΘΡΊΙΟ. --- 

᾿Αθηναίοις: {Π18 856 οἵ {π6 ἀαῦ. 15 
τηοβῦ ΘΟ 0 ἹΓῃ {Π6 Ρῇ. [6 η565, Ραΐ 

ΟΟΟῸΪ͵Β ΘΥ̓ΘῚ 1Π ῬΙΓΟΒΘ Ὑ] ἢ ΟΥΠΘΥ 6868, 

85 ῬΙαῦ. ΟΥἱί. 49 Ὁ, ὥσπερ τότε ἐλέγετο 
ἡμῖν. ΑΒ {Π15 15 πού ἃ α΄. οὗἩ ρῬυγθ 
ΔΘΘΠΟΥ, ὕπΠ6 παίΐίασο οὗ {πῸ ἱπαϊν 8] 

ὙΟΓῸ 15 πού νυιτποὺῦύ ᾿Πῆπ 6 ΠΟ06. 
921. πρότερον : οααυΐν. ἴο πρὸ τοῦ, 

ὙγΠΘη γα] ]ηρ᾽ ἴῃ νἰγύποιβ ΠΑ [5 νγἃ8 

πη νοριθ. (' 918. 
922. Τήλεφος: 566. οηἡ }ῳ. 818; 

απ. 841, ὅδ. ΤΦΙΘΡΠιι5, Κίηρ οὗ 
Μγβῖα, ψὰ8 βϑυϑύθὶυ ψουηᾶρα ὮΥ 

ἈΟΘΒΙΠ165 ἀυτίηρ δὴ ᾿πουτγβίοη ΠΟ ἢ 

{π6 ΟὙΘΘΚΚΒ τη8646 ᾿Ἰηἴο Π1Β ΘΟΙΠΊΓΥ Οἡ 
δὴ ΘΧΡΘΟΙ ΟΠ ἀραϊηδῦ ΤΊΟγ. ΤΠ6 
ΤΟΙΡΏϊο Οὐδ 016 αἰσροίρα Πΐτη ἰο 566 Κ 

ἃ ΟἾΓΘ ἔγοΙ {Π6 Οη6 γγ0 Πδᾷ νγνοπηᾶοα 
Β1η). ΑΟΟΟΓΑΙΠΡΊΥ, Π6 οδ1η6, αἰδριτβοα 

8ἃ8 ἃ ῬΘσράγ, ἴο Μγοθηδο, 8η4 {ΠγοῸρΡἢ 

{Π6 τηραϊδίίοη οἵ Αρδιηθηποη πᾶ 
ΒΙΤη5617 Πρα]θα ῬῪ ΑΟΠ11165. [πῃ {Π6 

ΡΙΑΥ οἵ ΕΓ. νγ]0}} ῬΘΔΓΒ Ὠἷ5. ἤδῖηρ, π0 

ποῦ ΟἿΪΥ ΔΡροδγϑᾶ ἴῃ {π6 ρυΐδα οὗ ἃ 
Ὅρσραν, Ὀὰὺ 5ῃονθα Πἰμηβ6 1 ἴο 6 

ΔῊ ΘΟΘΟΙΏΡ 5Π64 ΒοΟρΡμἰδῦ; ΠΘποΘ ΠΪ85 

1ἀρη Ποδύϊοι νυ {πΠ6 ἄδικος λόγος. 
928. πηριδίου : αἰπη. οὗ πήρα, νΥ ΒΟ ἢ 

15. ἔδυ 1 18} ἔγοπ] {μΠ6 ΟαγΒΒ0Υ 8ἃ85 ἃ 
ΤΑΙ οὗ ἃ θερρᾶσ. (ΟΥ̓ Πομ. Οα. 
ΧΙ. Μη. 

924. γνώμας : παρ᾽ ὑπόνοιαν ἴογ ἄρ- 
τους ΟΥ ὀστᾶ. ΟΥ̓ 816; Κε8ρ. 4062, 

1307; αχ, 1110, τὴν Σίβυλλαν ἔσθιε. 

Ἑτρ. 208, καὶ πῶς ἐγὼ Σθενέλου φάγοιμ᾽ 
ἂν ῥήματα; --- Πανδελετείους : ῬαΠπα6Ι6-. 

[5 ψὰ5 ἃ ΒΟΡἢΪβῦ (πη Ὁ] ΟΠ θα 4150 1 

Οτδίϊη. 244) οἵ σῇ οτα 1116 15. πον. 
οδ΄. ΤΠ Βᾶν. δᾶ ͵ϑη. Μ88. ἅγὰ 

ΤΟ]]ονοά ἴῃ {π6 ἰοχύ. 76 ᾿ΠΊΘΓΙΟΥ 
Μβ85. ᾶνϑ, ΑΔ. ὥμοι σοφίας ἧς ἐμνή- 
σθης. ΔΙΚ. ὥμοι μανίας τῆς σῆς πόλεως 
θ. Οπ {πΠ6 ρ»τουπᾷᾶ {πδ΄ ἃ8 ὥμοι ἴῃ 
ΟἿΘ ῬΪδοθ 15 {π6 φοῆο οἵ ὥμοι 'ἴπ {Π8 

ΟΥΠΟΥ [Π6 γγογα πηϑὺ 6 οὗ [Π6 β81ὴ8 
Ὡδίμγο, 1.6. τη ἀοηοίθ αἰβριβῦ, ἴῃ 
Ῥοίϊι ρίδοθβ, δηᾷ ἐπαὺ {Π6 ἄδικος λόγος 

ΡΒηΠΟ 6 υπᾶογβίοοα 88 οθηβυσὶηρ 
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ΑΔΙΚΟΣ. 
ΜΝ 3 ΄ 
ἧς ἐμνήσθης. 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

τῆς σῆς πόλεως θ᾽, 
ἥτις σε τρέφει 

λυμαινόμενον τοῖς μειρακίοις. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

οὐχὶ διδάξεις τοῦτον Κρόνος ὦν. 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

990 
» 5» δι ΐς “ Ἁ 

εἴπερ γ᾽ αὐτὸν σωθῆναι χρὴ 
Ἁ Χ Ν ’ ἊΝ ΄“ 

καὶ μὴ λαλιὰν μόνον ἀσκῆσαι. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

δεῦρ᾽ ἴθι, τοῦτον δ᾽ ἔα μαίνεσθαι. 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

κλαύσει, τὴν χεῖρ᾽ ἢν ἐπιβάλλῃς. 

ΧΟΡΟΣ. 

παύσασθε μάχης καὶ λοιδορίας. 
995 

ΕΠ., ΤΠΟ86 σοφία 18 ΘσοΥΔΙΗΪΥ τηρδηΐ 
ἴπη ὥμοι σοφίας, ἸΟΟΚ ῬΓΟΡΟΒ6Β ἴο τρϑᾶ, 

ΑΔ. ὥμοι σοφία“ --- ΔΙΚ. ὥμοι μανίας ---- 
ΑΔ. τῆς σῆς. ΔΙΚ. πόλεως, ἥτις σε 

τρέφει κτέ. ΤῊΘ σἤδηρθ 18 πβ01ῆρ4 
ὈΥ ἀββιηΐηρ {Παὖ τῆς σῆς Πδα τροοοϊνρα 

1ῃ6 ἴα!βθ ΠΠΔΥΡῚΠ4] οχρ]δηδίϊοη, ἧς 
ἐμνήσθης. 

928. λυμαινόμενον: ῬΓΟΐΑΡΌΓΑΒ ἴῃ 
ΡΙαί. γοί. 518 6. βᾶγ8, οἱ ἄλλοι σο- 

φισταὶ λωβῶνται τοὺς νέους, ΥΥ11}} νν ΠΙΟῊ 

ΟΡ ἤεπ. 91] 6, Πρωταγόρας δὲ 
ὅλην τὴν Ἑλλάδα ἐλάνθανε διαφθείρων 
τοὺς συγγιγνομένους καὶ μοχθηροτέρους 
ἀποπέμπων ἢ παρελάμβανε πλέον ἢ τεσ- 
σαράκοντα ἔτη. 

929. τοῦτον : ῬΒΙαΙΡΡΙΑΟο8. --- ἹΚρό- 
γος : 866 οη 98. 

ἀλλ᾽ ἐπίδειξαι σύ τε τοὺς προτέρους 

9390. γέ: ᾿πρΡ] γἱηρ, γ68 {5}α!!. ---- 
σωθῆναι χρή: (171) ἠὲ ἐ5 ἰο ὃς βαυεί. 
ΓῊΪΒ. πι886 οὗ χρῆναι, ΠΟΙ {π6 ποίϊοη 

οὗ ΟΡ] ΟΠ ΟΥ̓ ΠΘΟΘΕΒΙΥ 15 ποῦ σοῃ- 
Βρίσποιβ, θπὺ ΤοΓ ον ΤΘϑα 5 ἔσο ἃ 

ῬΈΌΓΡΟΒΘ, Οπβίομη, ΟΥ Βοιηθί ἱηρ οὗ {πὸ 

Βογΐ, 15 πού ΤΆΓΟ. 

9392. ἔα: ΒΥΠ1ΖΟ518, 65Ρ. ἴσγϑα. ἴῃ {Π0 
0486 οὗ ἔα δπᾶὰ ἐᾷ. (ἡ Ποῃ. 17). ν. 
256; Οάα. χχὶλϊ. 77. βόρῇ. Ἅηἰ. 98; 

ΣΤ, ΜΙ Οὐ ΟΣ 1108... Ἄν, ποεῖ. 
784, Τῆλοβηι. 170. --- ΤΊΘ. ἄδικος λόγος 
αἰτοπηρίβ ἰο Ἰοδα {π6 νοι αὐνὰν, θαΐ 

ἰβ Ῥγουθηίθρα ὈΥΡ {πὸ δίκαιος, 990; 

ὙΥΠΘΓΘΌΡΟΩ ἃ ῬΘΓΒΟΠΔΙ οομῆϊοὺ 8 

βίορροα {πσοῦρη {πὸ ᾿πἰοσυθηίϊοη οὗ 
{Π6 ΟΠ ΟΓ 8. : 

935, ἐπίδειξαι : 866 οἡ 748. 
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ν ϑ. ϑ , Ν᾿ ᾿ 
ἅττ᾽ ἐδίδασκες, σύ τε τὴν καινὴν 

(ὃ ν «“Ἁ 9 γ) ἴω 

παίδευσιν, ὁπως ἂν ἀκούσας σφῷν 
ἀντιλεγόντοιν κρίνας φοιτᾷ Ύ ρίνας φοιτᾷ. 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

δρᾶν ταῦτ᾽ ἐθέλω. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

καγωγ᾽ ἐθέλω. 

ΧΟΡΟΣ. 

940 φέρε δή, πότερος λέξει πρότερος; 

ΑΔΙΚΟΣ. 

,ὔ ’ὔ τούτῳ δώσω": 
“8 3. 7 “Ὁ “Ἁ λέξ 

ΚΑΤ ἐκ τούτων, ὧν ἂν Λλεξῃ, 

ῥηματίοισιν καινοῖς αὐτὸν 
Ἀ ’ Ψ 

καὶ διανοίαις κατατοἕξεύσω. 
945 

Ν ω 5 ΤᾺΝ 3 , 
τὸ τελευταῖον δ᾽, ἢν ἀναγρύξῃ, 

ἣν, νὰ ν Ν 3 Ἁ τὸ πρόσωπον ἅπαν καὶ τὠφθαλμὼ 
ν ω κεντούμενος ὥσπερ ὑπ᾽ ἀνθρηνῶν 

938. κρίνας φοιτᾷ: [ῸΥ 4. 5 Π1118} 
βι[αδίϊοη, οΚ Τλιο. ϑοηιη. θ, ψΏΘΓΟ 

Ἑρμογλυφική (ϑοιίρέιγ6) ατια Παιδεία 
ΟΟΠΓΘΠα ΟΥ̓ΘΥ Τπιοΐδῃ ΠΪΠΊ56], 

940. πότερος... πρότερος: οἡ Ποεϊ. 
1082, ποτέρας προτέρας ἀπαλλαγῶ; Ρ]αΐ. 
Τό. ἵν. 712 69. πότερος ἀποκρίνασθαι 
πρότερος ἂν ἐθέλοι; ἃη ἴτορᾳ. ΤῊ 8 
παρήχησις ΟΟΟῸΪ͵Β ΔΙΓΟΔαΥ ἴῃ ροῃ. 71]. 
11. 299, ὅππότεροι πρότεροι. 

942. ἐκ τούτων: ῸΓ τι56 οὗὨ ἄρτη,, 
866 Οἡ ὅ88.. Τῇ ἄδικος ῬΤΌΡΟΒΟΒ ἴο 
7 {Π6 ΟἰΠΘΥΒ γγογβ ἀρδίηβύ ὨΪΤη, 
ἤθη66 6 ΒΡ68Κ8 οὗὨ {Π6Π} ἃ5 ἃ 4ΕΪΥΘΙ, 
του ὑγ ΠΟ 6 Ὑ111] [αΚ6 ἀύῦονβ. ΟἿ 
Ρ]αΐί. Τλεαοί. 180 8, ἄν τινά τι ἔρῃ, ὥσπερ 
ἐκ φαρέτρας ῥηματίσκια αἰνιγμώδη 

γα. ἐδ" - οὐδ ἐν δ δὼ 

ἀνασπῶντες ἀποτοξεύουσι, κἂν τούτου 
ζητῇς λόγον λαβεῖν, ἑτέρῳ πεπλήξει 
καιν ὥς μετωνομασμένῳ. 

949. ῥηματίοισιν: ΙΓ ῥαυ, 34, οὐ 
γὰρ ἥδεται αὕτη (86. Εἰρήνη ἃ8 504 4685) 
ποιητῇ ῥηματίων δικανικῶν (1.6. ἘΠ ατΊρΊ- 
465). 8.66 4180 οἡ {Π6 ΡΥΘοΘαηρ γ 6186. 

947. κεντούμενος: ς΄ ἵεερ. 432, 
τὠφθαλμὼ ᾽ν κύκλῳ κεντεῖτε καὶ τοὺς 
δακτύλους. ----ὑπὸ ... ὑπό: ἃ8 ὥσπερ ὑπ᾽ 
ἀνθρηνῶν 158 ῬΙΔορᾶ δεΐογα {πᾶῦὖ ἡ Β]οἢ 10 
1Ππδύταϊοβ, [Π6 σϑρϑύϊοη οὗ {Π6 ῬΥΘρ. 

Ϊ8β ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ; ὙΠΟ [Π6 ΘΟΙΏΡΆΓΒΟΠ 
18 ῬΙδορα δἴζου, {Π6 ῬσΘΡ. 15. π508}}ν 

οἸηϊ ρα τη {Π6 ὥσπερ οἸαιβθ. Ηρτγο ἴὖ 
ἷβ ῬΟΒΒΙΌΙ6, οὗ οουγβο, ἰο οομϑύ. ὑπὸ 

τῶν γνωμῶν ΜῊ ἀπολεῖται. 
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ὑπὸ τῶν γνωμῶν ἀπολεῖται. 

ΧΟΡΟΣ. (Στροφή.) 

νῦν δείζετον τὼ πισύνω τοῖς περιδεξίοισι 
λόγοισι καὶ φροντίσι καὶ γνωμοτύποις μερίμναις, 
ὁπότερος αὐτοῖν λέγων ἀμείνων φανήσεται. ᾿. ἁ. 

955 νῦν γὰρ ἅπας ἐνθάδε κίνδυνος ἀνεῖται σοφίας, 
ἧς πέρι τοῖς ἐμοῖς φίλοις ἐστὶν ἀγὼν μέγιστος. 

ει. ἀλλ᾽ ὦ πολλοῖς τοὺς πρεσβυτέρους) ἤθεσι χρηστοῖς. 

948, ΒΥ {Π18 Ῥδγοθιηΐδο αἰπηθίου 
1Π6 δηδρδϑβέϊο βυϑβίθτη ---- ἃ ΠΥΡΘΥΙη6- 
0} Οὗ Ὡποοχτηοη ἸΘΏΡΊΤΗ ---- 15 αἱ ἰαϑβύ 

του πηϊηαίθα, λγέ. απὰ γ7εἰ. Ῥ. 38. 
ΤῊΪβΒ Ρᾶββαᾶρθ, 889-948, Ῥθᾶγ5 ἃ 6οη- 
ΒΙἀΘΥΔ Ὁ]6 ΓΤ ΒΘ ΙΔ πο {0 Ἐπὰν. 77εα. 
13989.--1414. 

949-10238. Α 5υπίδρτηϑδ (οΓ ἀγών). 
866 }ήείγεδβ. 
᾿Θῦ4. λέγων : τη αγσιιπιεηΐ. 
958 ἴ. κίνδυνος ἀνεῖται : {Π15 ΘΧΡΓΘΒ- 

ΕΟ ΒΘΟΙῚΒ ποὺ ἴο ΟΟΟῸΣ ΘΙΒΘΎΠΘΓΙΘ. 
ΚοΟΚ βυρσροβίβ {παῦ ἀνιέναι ΤῊΔΥ Ὀ6 
“μγοιυ Ὁρθη, ἃ8 ἴηὴ Ἠοτῃ. 7|. χχὶ. δ97, 

ἄνεσάν τε πύλας, ἃπα Επ Ρ. Βαοείι. 448, 
κλῇδές τ᾽ ἀνῆκαν θύρετρα, ἸΘΠΟΘ ὁ ἃ Τὴ - 
ῬΡ.8 υδίοί, ἴπ 41ἷὖἪο ΡΘΟΙΪΘΌΪῈ 

(ἐγίαὶγ αοϊαπὺ βαρ θηςΐδθ. Ηθ 
4180 βιισσοβδίβ {Πδὺ ἴξ την 6 δααυῖΐν. 
ἴο ἀναρρίπτειν (ἰἤγοιυ, ἃ5 4106) ἴῃ ἀναρ- 
ρίπτειν κίνδυνον, τίη {16 τίβι. "“ΓῊΘ 
ΦΘΏΘΥΔΙ] ΤΠΘΔΠΪΠΡ ΒΘΟΙῺῚΒ ἴο 6, ΠΊ ΠΟ 
Θ.ΪΠ ΒῈΠΊ1ηΟ ἶο ἴῃ αἰ βου τη Π 6 
γουβαίιτν βαρ θηΐίδ. 

957. ἐμοῖς φίλοις: {πΠ6ὸ ΟἾἸΟΥΊΙΒ 
ΒΡΘΔΚΒ οὗ δοίδ. λόγοι ἃ8 7γϊεπαὶβ ; ἴῸΥ 
φίλοις ΘΥΙΔΘΗΓΥ τ ΐθυβ τὸ {Π 6, ποΐ 
ΤΏΘΤΟΙΥ ἴο {Π6 ἄδικος πα {πΠ6 ϑοογᾶ- 
{ἰβῖβ. ΤΙη {Π6 ποχύ νϑυύβο {ΠῸ δίκαιος 18 

ΤἈΥΟΥΔΌΪΥ ΟΠμαγαοίουιζοα Ὀγ {πὸ ΟὈτΥ- 
ῬΠ ΔΘ. 

959. ἀλλά: πιοίτοἴδηβ τοιηατὶς {παΐ 
ΜΉΘ ἃ ἀἰδ]οριιθ 15 μ6]ἃ ἴῃ ἃπαρδοβίϊς 

στεφανώφας, 
ἰρ γαπηθίθυβ, Ὁ 15. δἰνγαυβ ᾿η το πορᾶ 

ΡΥ ἴνγο ψϑύβθβ ἴῃ {παᾶὖ τηρίσο τροϊϊρα 

Ὀγ ἴπ6 Οοτυρπδθιβ, ἃπα {Π686 (7765ρ. 
048 οχοθρίθα) δἰνγγαᾶυβ πᾶν ἃ ἰυγρίοαὶ 
ἔοττη, θορΊ πηϊηρ ἢ ἀλλά. Τῦ 5ῃου 

Ὀ6 ΟὈΒουυθᾶ, Πονθυϑσ, ἐπαῦ ἀλλά 15 

ΓΟΘΊΠΑΡΪΥ 864. ἴῃ 5ΌΘἢ Οᾶ568 ΠΊΘΤΟΙΥ 
Ὀθόδιιβ6, ἃ85 ἃ ΤῸ]6, ΟΥΠΟΥ τηδίζουβ ἴῃ 

Πδη4 ἅτ ἀτορρθᾶ, ἴῃ ΠΟ ἢ οα456 ἀλλά 
15 Πα ΓΑ] ΠΥ ΘΙ] οΥα ἴῃ πηακίηρ {6 

{γδηβ᾽ 10η. [}ἢ Κἴ68ρ. θ48 (ΠΟΙ ἀλλά 
ἰδ ποῦ 1564) {Π6 ὑγδηβιτῖοη 8 ποῖ 

ΔΌΤΕ, βίποθ 1Ὁ 15 {Π6 βθοοπμᾷᾶ {ϊπ6 
{παῦ {πΠ6 ΟΠΟστΒ ἴῃ {Π6 58 Π1|6 5066 
δῖνθβ ᾺΥ ἴο ἴΠ6 δηδρδοθβίΐο αἀἰδίορτιο. 
Ιὴ ἕδοῦ, {πΠ6 πους ῬαββαρΘ ἸηΔῪ Ὀ6 
ΓΟΡΆΓαΘ 85 ἃ βογῦ οἵ ἰῃςουτιρίοη. 
ΒΟΤΘ {πΠ6 ΟΟΥνΡμδθαβ ἢγβὺ ἱπίτο- 
ἀπορά {πΠ6 ἀϊαϊοριιθ, ἀλλά 18 πβοᾶ, 
δ406.0. ΜοΥΙθουοσ, ἰὖ ἄοθβ ποῦ τηδίζου 

ὙΥΠΘΙΠΟΥ ὕπΠθ πηθίγο 18 ΠΑΡ ΑΘΒΙΪΟ ΟΥ 

πού. ΪἿ}ῃ ῥαχ, 601 ἔ., ἴνγο ἱἑαπιδὶς 

ἰρίγαπηθίουβ, θοοΊ πηΐηρ τ] ἀλλά, ἴῃ- 

ἰσοάπορ ἃ αἰδίοσιιθ ἴῃ ἰδηηθῖο ἰρίταἃ- 

τηρίουβ. Αἶβδο 'ἰπ 7 λεβηι. 8911. 1η 
ΜΝ. 1597 ἢ. τη6 βᾶτηθ {πϊηρ ΟΟΟῚΒ 
ιοἱξλοιΐ ἀλλά ἴον ἴΠ6 σθᾶβοη ἅθοΥ Ὁ οχ- 
ΡΙαἰπρα ἴῃ {π6 οαβο οἵ Κ68ρ. θ48, 1Π6 
ἰδ ἷο ἰθγαπηθῖουβ παυΐπρ ΔΙΓΟΔΟΥ 

Ῥϑρϑη ἰηἰσοαπορα Ὀγ ἀλλά ἴῃ {Π6 58 Π6 

ΒΟρηρ, 1351. 5111 {πΠ6 ἃ86 οὗ ἀλλά 

ἰπ 1Π6 ἢγβῦ ΒΌΠΠΊΟΠΒ οἵ 8ἃη ἀγών 
ΠΙΑΥ͂ Πᾶγο ὈΘΟΟΠῚΘ ΟΔΠΟΙΪΟΔΙ, --- Αἵ 
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κα Ν 4' ,ὔ Ἂ Ἂς ε ω ’, 5 “ἡ 

960 ῥῆξον φωνὴν ἧτινι χαίρεις, καὶ τὴν αὑτοῦ φύσιν εἰπέ. 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

’ ’ ἣ, τ ὧν. Ω ε ’ὔ 

λέξω τοινυν τὴν αρβρχαιαν παιδείαν, ως διέκειτο, 

ν 5 5 Ν ᾽Ν ’, ’ὔ » Ν ’ὔ 

ὅτ᾽ ἐγὼ τὰ δίκαια λέγων ἤνθουν καὶ σωφροσύνη 
3 ’, 

νενόμιστο. 
κ᾿ ἥν ς, ὦ Ὗ ᾿ , ᾿ βερτος ᾿ 

πρῶωτον μεν ἔδει παιδὸς φωνὴν γρύξαντος μηδέν ακου- 

σαι" 

εἶτα βαδίζειν ἐν ταῖσιν ὁδοῖς εὐτάκτως εἰς κιθαριστοῦ 

470 1. [Π6 ΟΟτΥρ δι γθοῖΐθβ ὕνο απα- 

»αεϑβίϊς ἰείγαηιείεγα (ὈΘρΙ πηΐηρ τ 

ἀλλά) Βυπηπηοηΐηρ ϑοογαίθβ ἴο ὈΘρῚη 
15 Ἰηβ ΓΟ ἴ]0η, Υ ὨΘΥΘΌΊΡΟΙ {πΠ6 Ἰδαίου 

Ῥορὶπβ ] ἑαπηιδὶς ἰγϊηιοίογ8, --- ἃ ΒΊΤΟΠΡ᾽ 

1ηαϊοεαίϊοη πα΄ ΠΟΥΘ [Π6 ΟΥΡΊΠΔ] Ρ]ΔΥ 

85 Ῥθθὴ οἤδηροα ἴῃ τουιβίοη. 83,66 
Τηίτοά. ὃ 44. --- στεφανώσας : οΓ οι. 
Θά. νἱϊϊ. 170, θεὸς μορφὴν ἔπεσι στέφει. 
ΡῬιπά. Οἱ. τ. 100, ἐμὲ δὲ στεφανῶσαι 
κεῖνον Αἰοληίδι μολπᾷ χρή. 

960. ῥήῆξον: 566 οἡ 987. --- αὑτοῦ: 
ρου σαυτοῦ. ΟΥ̓ Αυ. 1020. Τροηι. 7)6 
Οὐτ. 202, μισθώσας αὑτὸν τοῖς ὑποκριταῖς 
ἐτριταγωνίστεις (γοιι αοἰοα ἐπα ρατί οΓ, 
ἐγϊίασοπῖξδι). Χρη. 2οτι. 1. 4. 9, οὐδὲ γὰρ 
τὴν ἑαυτοῦ σύ γε ψυχὴν δρᾷς. πῃ ΒΟΙῚΘ 

οὗ {Π656 ΘΧΘΙΏΡ165 {Π6 ΤΟΔαΙηρΡ5 ὙΔΥΥ. 

Η. 686 4; 6. 146, ν. 2. 
961. Α 5|12118 0 δηδραθβίϊο Ραββα ΡρΘ 

5. ΤῸΙΘ0]. 1, λέξω τοίνυν βίον ἐξ ἀρχῆς, 
ὃν ἐγὼ θνητοῖσι παρεῖχον κτέ. 

9602. ἐνενόμιστο: ἴῃ δο0501Πη8- 
ἰἶομο οὐδὺύ. (΄ 248. Ῥ]αῖ. Οογσ. 
4600 }Ὀ», (οἱ ῥήτορες ἐν ταῖς πόλεσιν) οὐδὲ 
νομίζεσθαι ἔμοιγε δοκοῦσιν. Τλιο. Πετγηιοί. 
24, ταῦτα μὲν οὐδὲ νομίζεσθαι παρ᾽ αὐτοῖς. 

--᾽νενόμιστο ΜΓ ΔΡΏΔΟΘΥΘΒΙΒ, ΤαΙΠΟΥ 
{Π8πη νενόμιστο ὙΥΪΌ ΟἸΉ]5510 οὗ δπρ., 

15 Υϊτῖθη, Ὀθοαιβθο {ῃ6 Θαυν Αἴ. 

Ῥορίβ οχμηϊθα {[Πη6 δὰρ. ΟἾΪΥ ἴῃ ᾿γτῖο 
Ῥαββαρθβ ΟΥ̓́Ϊ ῥήσεις ἀγγελικαί. 

969. Οἱ [6 νγο]]-Ὀσρᾷ Αὐποηΐϊδῃ 

γουίῃ, Το. Αηιογ. 44 8805, ἀπὸ τῆς 

πατρῴας ἑστίας ἐξέρχεται κάτω κεκυφὼς 
καὶ μηδένα τῶν ἀπαντώντων προσβλέπων. 
γε μᾶνϑ δῃ ἰηβίδῃμοθ ἴῃ {Π6 οδδ6 οὗ 
Αὐζο]γοῦβ, Χοη. ϑψηιρ. 3. 12 1. --- γρύ- 
ἕαντος: πἰΐογῖηγ α βυἰαὐΐ6 (ἴῃ ὀοχῃ- 
Ῥϑηγ). Οὗ 9486, ΤΠ δοὲ. Ῥβατγίδο, 
{μπ8 οοπηθοίοα 10} ἃ γ ΓὉ οἵ Ῥῇῃγ981:- 
68] ρΡοσοθρίϊοῃ 15 ρΡορίϊο. ἊἋἷὐ 292. 

964. εὐτάκτως : οἱ ΑἸοχ. 262, ἐν γὰρ 
νομίζω τοῦτο τῶν ἀνελευθέρων | εἶναι, 

τὸ βαδίζειν ἀρρύθμως ἐν ταῖς ὅδοῖς. --- 
εἰς κιθαριστοῦ: [Ι͂οΥ 1πΠ6 61110515, 566 
Η. 7308. --- ΤΘ οαἀποείίϊοη οὐ {π6 
γοῦηρ αὖ ΑὐΠθη5 ᾿ἱπο]παρα 1) τοδαϊηρ 

84 ὙΓηρ, ἰααρῃῦ ὈγΥ {Π6 γραμμα- 

τιστής; 2) τηιδβῖίο 8η4 ρΡορίγσυ, δασύ 
Ὀν {Π6 κιθαριστής; 35) ΡΒγΒῖο4] οχ- 
ΘΙΌΪΒ6, αἰγροῖθα Ὅν {π6 παιδοτρίβης. 

ΩΦ ῬιΙαῖ. γοὶ. 812}, 82 ἃ. ὙΠῸ 
ΤΘΆΒΟΙ {Πδὺ {Π6 σταιϊηπηδύϊοαὶ ᾿ηβίσιο- 

{10η 15 ΠΟΙ οἵη 64 ΤΥ Ὀ6 ΟΙΓΠΟΓ 
Ῥθοδιῖιβα 1Ὁ νγὰβ οἵΐοη πηραγίθα δἱοησ 
ὙΠ {Π6 1ηβίγιοῦοη ἴῃ τηϊιϑῖο δηᾶ 
Ῥορθίγυν, Οὐ οῖβ6 θθοδῖβο ἰὕ οουἹᾶ θχϑι- 
Οἶβθ. Π0Ὸ ΤΠΟΓΔ] ἱπῆποποθ ἃρᾶγύ ἔγοπὶ 
ὑμπαῦ ὙΠ] 0 οατηθ ἱποϊαρηΐα!]ν ἔγομη 
1η6 50] Θο -τηαίοῦ ἢ; ΟΥ ῃ6 τΘάβ0ῃ 

ΤΔΥ ὍΘ ΒΙΠΊΡΙΥ {πᾶῦ ποὺ ἱππουδίϊοῃβ 
μα ἰδκθη Ῥ]δο6 ἴῃ ῬΥΪΠΊΔΓΥ ᾿ἰηβίσαο- 

τ[ἴοη. ΤΠ6 ΘουγδΒ6 τ] {Π6 κιθαριστής 
ἰβ Του ποᾶ ἀροῦ, 904-972 (οὐ 4. 

992); 1 {ΠῸ παιδοτρίβης, 919-978, 



ν- 
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Ν ’ Ν 5 5» ’ 

906 τους κωμῆτας γυμνους ἀθρόους, Κει κριμνώδη κατα- 

νίφοι. 
3 5 ον θ » “Ὁ 3 Ξδ(ὃ Ν Ν Ἁ ’, 

εἶτ αὖ προμαθεῖν ᾷἀσμ᾽ ἐδίδασκεν τὼ μηρὼ μὴ ἕυνέ- 

χονταᾶς, ; 

ἢ Παλλάδα περσέπολιν δεινὰν ἢ Τηλέπορόν τι βόαμα 
ὰ ἐντειναμένους τὴν ἁρμονίαν, ἣν οἱ πατέρες παρέδωκαν. 

96. κωμήτας : ἔτοτχῃ κώμη, οἱξψ-αἴ5- 
ἐγϊοί, ἸΚῸ νυ 1 οἾ Π 15 ΤΟΙ σἱοτβ, πᾶ 

ΘΟΙΓΘΒΡΟΠΩΙΠρ ἴο δημότης ἴτοτῃ δῆμος, 
οοιιπίγ γ-αἰϊδίγϊοί ; ΟΥ, ἃ8Β ῬΗοῦ. Πα8 ἴὖ, 
τοὺς ἐν τῇ πόλει δήμους κώμας φασὶ 
προσαγορεύεσθαι καὶ κωμήτας τοὺς δη- 

μότας ἐν πόλει. ΟΥ̓ Ἰβοοτγ. 7. 46, διε- 
λόμενοι τὴν μὲν πόλιν κατὰ κώμας, τὴν 

δὲ χώραν κατὰ δήμους, ἐθεώρουν τὸν 
βίον τὸν ἑκάστου. ἼΠΘΙΘ ὙΟΙΘ ΠῸ 
ῬΌΌΙΟ ΒΌΠοο]β, θὰὺ ὁ ψὰβ παίαγαὶ] 
{παῦ [Π6 ΟΠΙΠ]άσρθη οὗ {Π6 β58Ππ|6 κώμη 

ΒΠΟ0 14, ἔον {πὸ τηοβῦ ραγί, αὐϊθπα {Π6 

ΒΔΤῚ6. Β6Π0ΟΙ. --- γυμνούς : 566 οἢ 498. 
-π- κριμνώδη: ἃ ΞΡΘΟΙΘ5. οὗ οορπαΐο 
δ... ΤΠ ᾿ηβίγαπηθηΐα] ἀαύ. τηϊρΐ 
πᾶν ὈΘΘῊ πι8604, 845 ἴῃ ΝΊΘΟΡΗ. 13, 
νιφέτω ἀλφίτοις. 

966. εἶτ᾽ αὖ: 566 οη 97. --- προμα- 
θεῖν: 566 οη 47Ό. --- ἐδίδασκεν : 86. ὅ 
κιθαριστής. --- μὴὴἡ ξυνέχοντας: 5'6}0]., 
μὴ ἐκθλίβοντας τὰ αἰδοῖα ἐκ τοῦ συνέ- 

χειν τοὺς μηρούς. (Α ῬΙαί. τοί. 
920 , εἰς διδασκάλων πέμποντες (186 
Ῥᾶγθηΐίβ) πολὺ μᾶλλον ἐντέλλονται ἐπι- 
μελεῖσθαι εὐκοσμίας τῶν παίδων ἢ γραμ- 

μάτων τε καὶ κιθαρίσεως. --- 1 ξυνέ- 
χοντας, μή ἀπ ποῦ οὐ 15 πἰϑοα ὈΘοδιι88 

{π6 Ραγίϊο. οοπΐδὶηβ 8ῃ ἱπΠ]}]16 4 ΘΟΠη- 
τη Πα Δ Π4 15 Θοππθοίθα νυ} {πὸ 50]. 
οὗ {πῸ ἴηΐ. προμαθεῖν, 1.6. μὴ ξυνέχειν 
18 Ρατύ οὐ {π6 ᾿πβίσιοίίοη, ρυδιμμηηδίῖ- 
ΟΔΠν σοΟμΒΙ ἀοσρα. 

967. Παλλάδα περσέπολιν, δεινὰν 

θεὸν ἐγρεκύδοιμον | ποτικλήίζω πολεμά- 
δοκον, ἁγνὰν | παῖδα Διὸς μεγάλου δαμά- 
σιππον (ΒοΙρκ, Τοεί. 1.1. 1110 »Ρ. δδ41.) 

ἰδ {π6 τοβίοσθα ἔοττη οἵ {π6 Ῥορίη- 
πΐηρ᾽ οὗ ἃ ἔδυουϊίθ 5οηρ' ΘΟ ροβϑα ὈῪ 
{π6 ΑἸ τη]. Ῥοοῦ 1 ΔΙΊ ΡΤΟΟ]65 οὗ 

Αἴἤρθηβ, πὸ ἢουτὶβῃρα ἀρουῦΐ 800 Β.Ο. 

-- τηλέπορόν τι βόαμα λύρας νγᾶὰβ {π6 
Ῥορὶπηΐηρ' οὗ ἃ βοηρ οὗ {Π6 αἰ γταπι- 

1 ρορῦ Κυδίδης (ντιτς6ῃ 4150 Κηδίδης, 

Κηδείδης) οὗ ἩοδτγΙηΐομθ. Βοῖρκ 1ά6η- 
{1ῆ65 Πὶπὶ ἢ ἰπ6 Κηκείδης Ο [15 

Τηρη ]οΠ64 ἰη 988. 

968. ἐντειναμένους : Ῥ͵ΓΟΌ. ρίϊοϊιίπρ 
λίφι, ἃν Πθημοθθ βἰηρίηρ τυ] νἱρογτ. 
ΤῊ5 π86 οὗ {Π6 ψογα βθϑῖηβ 0 Ὀ6 
ἰδ κθὴ ἔτγοιη {Π6 ϑέγείολίηο ΟΥ̓ ΘΠ 510 
οὗ {Π6 βίσίηρβ οἵ ἃ Τηπ5104] ᾿ηβίΓὰ- 
τηθηΐ. ΤΠ6 τηϊά. τυ ἢ ἁρμονίαν 15 πού 

Του οἰβθύμοτο, θαΐῦ ἐντείνεσθαι τόξον 
ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ {πῸ 1. Β6η86, ἃπα ἴπ {πὸ 

ΤΟ ΡΠΟΥΙΟἃ] 5Β6Πη86 ΘΧΘΙΏΡΙ65 ἅΓῸ ποῦ 

υυδηΐηρ, ἃ8 θβομίη. 2. 167, ἐντεινά- 
μενος ταύτην τὴν ὀξεῖαν καὶ ἀνόσιον 

φωνήν, ὙΏΠΘΙΘ {Π6 τϑίργσθπορ 15 ποῦ ἴο 

Πιβῖ 081 ριΐοῃ, Ῥαὺ ἰο {Π6 υἱρὸσ οὗ 
ΘΙΏΡΠ 8818, οἰο. Τὴ {Π6 δοΐ., ΑἸοχ. 817, 
τὸ παναρμόνιον τὸ καινὸν ἔντεινον. -- 

τὴν ἁρμονίαν: ΠΕΙῸ ΡΙΌΡ. ἐλα πηιιδὶς 
(ὙΠπαΐονου θ6 {πὸ Ῥαγ αν {πΠ6) ἴῃ 

Δη 1 Π 6515 ἴο {Π6 ννογαᾶξ, {πὸ στο]. οἴ αξο 

Ῥοΐηρ θροχορϑίϊοαὶ οὗ {πὸ ἰᾶθα οχ- 
ΡῬΓΟΒΕΘα ὈῪ ἐντειναμένους ; Ὀαΐ ἁρμονία 
ΒΟΘΠῚΒ ΒΟΠΊΘΓΪΠΊ65 ἴ0 ἀοηοΐο ἃ βΆΓΕΟα- 
1 ἴχηρ, ΟΥ ἃ ἀοἤηϊῖζο πηιιβῖοα] οοτη- 

ῬοΟΒΙοΠ ΔΟΟΟΙ ΡΥ Πρ ἃ σογίδ!η βοῦ 
οὗ νογᾶβ. Οὐ ῬΙ]αῦ. σοί. 8520 ἃ, (οἱ 
κιθαρισταὶ) ποιήματα διδάσκουσι μελο- 
ποιῶν (ἰγτὶς ροεί8) εἰς τὰ κιθαρίσματα 
ἐντείνοντες (αϊζιιιπῖη) καὶ τοὺς ῥυθ- 



1τ0 ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΝ. 

εἰ δέ τις αὐτῶν βωμολοχεύσαιτ᾽ ἢ κάμψειέν τινα 
καμπήν, 

ν ε ΄“ Ν ᾿ ΄΄“ὦ Ψ Ν ,ὔ 

971 οἰἱας οὐ νυν τας κατα Φρυνιν ταυτας Ττας δυσκολοκάμ- 

πτους, 

ἐπετρίβετο τυπτόμενος πολλάς, ὡς τὰς Μούσας ἀφανί. 
’ ζων. 

ἐν παιδοτρίβου δὲ καθίζοντας τὸν μηρὸν ἔδει προβα- 

μούς τε καὶ τὰς ἁρμονίας ἀναγκά- 
ζυσιν οἰκειοῦσθαι. ΤΠΘ ΟἾἹΥ “Πδτ- 
ΤΠΟΠΥ "Ὁ ἴπ {Π68 ΤΠ Οθτ Β6η86 ΚΠΟΥῚ ἴο 
Οτροκ τηυβῖο νγαβ {πα΄ οὗ δῃ 81. δηᾶ 
8} ἰπβίΓαπηθηΐα] ϑοσοιῃρϑηϊμηθηῦ οὗ 

ΟΠ6 ΟΥ̓́ΙΠΟΥΘ ΡΑΙΐΒ. ΤῊΘ ψΟΟΔ] Γηπ516 

νγ88 81] ἴῃ ἀπΐίβοη οχοορῦ πο [Π6 
ἈΡῸ ΟΥ̓ 86Χ οὗ {Π6 5] ΠΡΌΥΒ ΠΘΕΠΓΑΙΠΠΥ 
1ρα ἰο ἃ αἰ ργθποο οὗ δ οοΐδνϑ. 

969. βωμολοχεύσαιτο : 866. ἴο Ξ'6}0]. 
ΡΙαί. ορ. χα. 000 ο, βωμολοχία ἐστὶ 
προσεδρεία τις περὶ τοὺς βωμοὺς ὑπὲρ 
τοῦ τι παρὰ τῶν θυόντων λαβεῖν. μετα- 

φορικῶς δὲ καὶ ἡ παραπλησίως (απαίο- 
φοιιδίῃ 10) ταύτῃ ὠφελείας ἕνεκά τινος 

ΟΥ ῬΠοσθογ. 140, ἵνα μὴ 
πρὸς τοῖσι βωμοῖς πανταχοῦ | ἀεὶ λοχῶν- 

τες (ιυαϊέίης, ἰἰπφεγῖη) βωμολόχοι καλώ- 
μεθα. Ατἱβύ. Ετμ. Ν. 1". γ. 18, περὶ δὲ 

τὸ ἡδὺ τὸ ἐν παιδιᾷ (765{1η9}) ὃ μὲν μέσος 

εὐτράπελος (7}ἀεείϊοιι58) καὶ ἡἣ διάθεσις 
εὐτραπελία: ἣ δὲ ὑπερβολὴ βωμο- 
λοχία καὶ ὃ ἔχων αὐτὴν βωμολόχος" 
ὅ δ᾽ ἐλλείπων ἄγροικός τι». --- καμπήν : 
806 οἡ 399. ΟΥ̓ ῬΠοσθου. 143. 9, Κινη- 
σίας δέ μ᾽ ἐξαρμονίους καμπὰς ποιῶν ἐν 
ταῖς στροφαῖς ἀπολώλεκε. Οἴσογο, Πεσ. 
1. 15..38 ἔν, ἀρυθθβ 10} Ρ]αΐο {πδύ 
ΘΥ̓ΘῪ ΟΠδηρο οἵ τηϊβῖο αἰοοϊρθα {ΠῸ 
ἰηβυϊταϊοηβ οὗ σονουπτηθηΐ, ἃηα 848, 

ῃπροραΐ (Ρ]αΐο) πηὰαῦδυὶ ΡΟ8588 
τηυβίοδϑ Ιθρθ5 βῖη6 ἱππτηπίδίςϊ- 
οη6 Ιορσατῃ ΡῈ] ΟαΥ τη. Ἡρθπορ 

ῬΙαΐο δῃᾷ ασιβίουῦ!θ οουητηθηα [Π6 
γἱβοότγοῦβ οΣἹο τηοᾶς, ὅθο οἡ ΨΚ. 989. 

κολακεία. 

λέσθαι 
ΟΥ71. Φρῦνιν : {Π15 ρΡοού, ο81164 Φρύν- 

νις ἴῃ ΑΑ60]., νγὰβ ὑπ6 βοὴ οὗ ὕδιποη οὗ 

Μγυά!θηθ. ΟΥ̓ ῬΟΙ͂. ἱν. 66. ῬΙυΐ. 
Μον. 1138 Ὁ ὁ, τὸ δ᾽ ὅλον ἡ μὲν κατὰ 

Τέρπανδρον κιθαρῳδία καὶ μέχρι Φρύνι- 
δος ἁπλῆ τις οὖσα διετέλει: οὐ γὰρ 
ἐξῆν τὸ παλαιὸν μεταφέρειν τὰς ἁρμονίας 

καὶ τοὺς ῥυθμούς - ἐν γὰρ τοῖς νόμοις 
(ηιοα 65) ἑκάστῳ διετήρουν τὴν οἰκείαν 
τάσιν ([6}}- διὸ καὶ ταύτην τὴν ἐπωνυ- 
μίαν εἶχον - νόμοι γὰρ προσηγορεύθησαν 
(τσογ6 παηι64), ἐπειδὴ οὐκ ἐξῆν παρα- 

βῆναι καθ᾽ ἕκαστον [τὸ] νενομισμένον 
εἶδος τῆς τάσεως. ΜύΒΙΟ ΠΟΙΒ6Ιἢ 5.8 
ἴη ῬΠΘΥΘΟΥ. 143. 14 Π., Φρῦνις δ᾽ ἴδιον 
στρόβιλον ἐμβαλών τινα] κάμπτων με καὶ 
στρέφων ὕλην διέφθορεν ] ἐν πέντε χορ- 
δαῖς δώδεχ᾽ ἁρμονίας ἔχων. “ΓΙΤΟὕΠΟΘτΙΒ, 
5111] γγοῦβο 806. ἰο ῬΠΘΥθουδίθβ, β' ΠΡ 
δι ΤΥ ΤΏΡ ἢ ΟΥ̓ΘΥ Ὠ]Τὴ ἴῃ ἐτυϊδίϊη (ΒΟΓΡΊΚ, 

Ροοί. 7, γγ.. 11), μακάριος ἦσθα, Τιμόθεε, 
καρυὲ ὅτ᾽ εἶπεν" νικᾷ Τιμόθεος ὃ Μιλή- 
σιος ] τὸν Κάμωνος τὸν ἰωνοκάμπταν. 

972. πολλάς : 86. πληγάς, οορῃαίρ 

800. ψ|Π {Π6 Ρᾷ58. ΟΣ “Παη. 686; 
Ραυ, θ44, οἱ δὲ τὰς πληγὰς ὁρῶντες, ἂς 
ἐτύπτοντο. ἘῸΣ {Π6 6110 515, οὔ ΞΌΡΗ. 
ΕἸ. 141, ΚΛ. οἴμοι πέπληγμαι. ΗΛ. 

παῖσον, εἰ σθένεις, διπλῆν. --- ἀφανί- 
ἴων: 866 Οη ὅ4ά2. ΟΥ̓ ΑἸΙ]οσπηδη, 9 
τὰν Μῶσαν καταῦσεῖϊς, ΏΘΤΟ Τδύ. 6Χ-. 

ΤΏῦο. Ῥ]αἴπβ, ἀντὶ τοῦ ἀφανίσει-. 
νἱ]. 69. 2, τὰς πατρικὰς ἀρετὰς μὴ ἀφανί- 
ζειν. 

972. προβαλέσθαι: ο απ, 201. 

ἐὐλον 
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τοὺς παῖδας, ὅπως τοῖς ἔξωθεν μηδὲν δείξειαν ἀπηνές' 
3 35 3 ΄ α 9γ8 εἶτ᾽ αὖ πάλιν αὖθις ἀνιστάμενον συμψῆσαι καὶ προνο- 

εἶσθαι 
» “- ᾿ “- »-“" σ᾽ ἃ ,ὕ 

εἴδωλον τοῖσιν ἐρασταισιν τὴς ἥβης μὴ καταλείπειν. 

ἠλείψατο δ᾽ ἂν τοὐμφαλοῦ οὐδεὶς παῖς ὑπένερθεν τότ᾽ 
" Ψ 
αν, ὠστε 

ω 55. 7 , Ν γὼ ΄ Δὲ εὐ 
τοις αἰδοίοισι δρόσος καὺυχχνους ὠὡσΤεΕρ μήλοισιν ἐπήνθει: 

5099. «ἃ Ν ΜΝ ᾿ ἈΝ Ν Ν 

οὐδ᾽ ἂν μαλακὴν φυρασάμενος τὴν φωνὴν πρὸς τὸν 

“ῬΌΘΙΙ Πα βοαρθηΐοβ ἱΡ0η- 
ἔὰΓ Ρϑᾶάθβ ργυοίοπαοσο, π δ6- 
ἀπούβ ρΡθαΙΡθα5 Τοραάπτῃ οὐ ΟὈ- 

ΒΟΔΘΠΠΙΠΏ βροοίζαςζουτιθιβ δ864- 

βΒροούιπι ΡΥ δοροαπηΐ. οδάοιῃ αθ6 

οατιβἃ ΔΙΟΠ ΔΙ ἴῃ απἃ 60Πη86- 
αϊββοπῦ οοῃίυγθαῦὶ! Οορογΐϑθ- 

μεΐ." α. Ηρυιδηη. 

974. τοῖς ἔξωθεν : 4Ἰ{Ποτιρ}ν {ΠῸ 1Δνν, 
οἰϊθα ἴῃ Αθβοῃίη. 1. 12, Του: ἀὴρ Οἢ 

ῬϑμδΙν οὗ ἀθαίῃ {παῦ ἃν ΡΎΟΥΠ ῬΟΓ- 
ΒΟ0ΠΒ Ὀυΐ ΠΟᾺΓ ΤΟΙ αἴϊνοβ 5Πο014 οηΐου 

1Π6 ΒοῃοΟΙτοοτη ἀπσίηρ [Π6 ῬΥΌΒΘΠΟΘ οὗ 
186 ΟΕ] ΓΘ, 15 ΒΡασίουβ (Κ. ΠΟΥ Δ ηΠ)},ϑ 
5.111, Θβία ] 15η6α ἀβαρὸ ἔουραᾶθ τΠ6 

ῬΓΘΒΘΠΟΘ οὗ σ,ΟΥΠ ῬΟΓΒΟῚΒ ὙΠΘῈ ΌΟΥ8 
γγΌΓΘ Ὀοίηρ ἰηβίσιιοίοα Ὀγ {Π6 παιδοτρί- 
βη-. --- ἀπηνές : ΠΟΙ6 φαπίν. ἴο ἄκοσμον. 

Θγ7ὅ. εἶτ᾽ αὖ πάλιν αὖθις : ΠοΙο εἶτα 
ἀρθηοίθβ συαηη τη 108} ΒΘ] ΈΘΠΟΟ, γ}}116 
αὖ ΘΟΧΡΓΙΟΒΒ65 ΙΟρΊΟΔ] το] αίϊοη ἴο ψ ηδΐ 
Ῥγθορᾶρβ (ς" 900); πάλιν ἀθποίοβ {Π6 
ΤΟΥΘΙΒΟ τη 10ῃ οὗ ἀνιστάμενον ἃ8 ΟΟΙΏ- 
Ραγρα τὶ) καθίζοντας, 979, ἀηα αὖθις 

ἀρποίθβ {παῤ [ΠΟῪ ἃτῸ αφαΐϊη ἴπ {Π6 
Ῥοβίτοη οσοπρἰοα πρὸ τοῦ καθίζειν. ὅὃ0 
γγ6 πηῖρἢ δ τι56 50 Δ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ 88, 
““οη ἀφαΐη, ΨΠΘ ἢ ἢ6 οᾶπηθ δαοΐς (πά- 
λιν) ασαΐπ, εἰς. ρα “σόβο δαοῖ ἋΡ 
ἀραὶ Ὁ ΠΆΡΡΘΠΒ ποΐ ἴο θ6 Επηρ. ἀϑᾶρθ. 
Υοὐ 1Ὁ 15 ποῦ δἰ νγαν 8 ῬΡΟΒΒΙΌ]6 ἴο 55 

ΘΔ 0ἢ νγογα 118 ἱπαϊν! 8] ἔοτοθ ἴῃ δο- 
Οὐ. ] αἰ 108 οἵ Π6 βου, ΤῊ ΟΧΡΓΙΟΒ- 

ἐραστὴν 

ΒΙΟΏΒ αὖθις αὖ, πάλιν αὖ, αὖθις αὖ πάλιν, 
εἴο., ἃΥ 6 ἴγϑαᾳ. τηϑῦ νυ ΈΠ. ---- ἀνιστάμενον : 
ἰγδηΒ᾽ 100 ἔτγοιη {π6 9]. ἴο {Π6 5ίηρ. 
(Υ 988 1.; αι. 1078 Ε΄. ; Αυ. 561 {.; 

Κε8ρ. δῦ9 {ἴ., δ608 Γ ; 1.γχ8. 588 ; 7 λόβηι. 

191.--συμψῆσαι: ΘΟ ΡΙ ΔΉ ΔΤ6 Ρα]- 
γ ΘΓ ΘΠ. -- ἥβης : ἀΘΡο πα 8 ὁη εἴδωλον. 

ΘΥ7. ἄν: {Π158 ΡΑΓΈΟ]6, θοὶηρ ἔτο- 
απρηΐαίνο ἴῃ 15 οἴθοί, σθη θυ {πὸ 

ΔΟΓ. ῬΟΒΒΙΌΙΘ ἴῃ ἃ βΌΠΟΓΙΑΙ βίδίθιηθηΐ 

(Ραβδῦ {1π|6}, σγσοσθ {πΠ6 πηρῖ., ψ ΒΟ ὴ 
Τὴν 4580 ἴακθ ἄν, 18. ΤΏΟΥΘ 588]. 

ΑΜΊΎ. 830, 2. ϑοπιθ, ΠΟΎΘΥΘΥ, ἀγα 

ἃ αἰ ποίίοη Ὀθίνγθθη {Π6 ἱτπηρῆ. τη 

ἄν ἃπᾷ {Π6 Δογῦ. νι} ἄν. Α β'ηρ]θ 
Ιηβίδηοορ οὗ {Π6 Ρ]ρῖ. οσοῦγβ .γ8. 817, 

ἐπεπύσμεθ᾽ ἄν. 

978. δρόσος καὶ χνοῦς: {Π6 5οΐξ, 
ἄονν τ κο ἀονη, 50 ἢ 845 ἰ8 5060 ΟΠ 

Ὀ]ΟΒΒΟΠῚΒ ΟΥ̓ {ταϊ. Τηϊβθ νου 6 
γριηου θα ἔγοτῃ {πὸ θοᾶν Ὀγ {πὸ διηοϊηΐ- 

ἴηρ 84] Βα θβοαπθηΐ βογαρίηρ (ἀποξύε- 
ΟΥ «Απιλοὶ. αϊ. 12. 80, μηροῖς 

Ιϊά. 9. 220, μάλων 

χνοῦν ἐπικαρπίδιον.υ ΤΏΘΟΟΥΙ. 27. 48, 
μᾶλα τεὰ τάδε χνοάοντα φιλάσω. Ῥ]υῦ. 

Μον. 19, τοὺς Πλάτωνι χρωμένους, 
ἕτερον δὲ μηδὲν ἀλλ᾽ ἢ τὸ καθαρόν τε 
καὶ ᾿Αττικὸν ὥσπερ δρόσον καὶ χνοῦν 
ἀποδρεπομένους τί ἂν φαίης ; --- μήλοισι: 
50. Κυδωνίοις, ρεαοίιεβ ΟΥ̓φιιίπο68. 

979. μαλακήν: ΡτΓοΟΙΪορίΐο ΡῬτθΘᾶ. --- 

φυρασάμενος: 11. ἀπεααϊίπῳ, ἈΘΠΘΘ 

σθαι). 

ὀξὺς ἔπεστι χνόος. 
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ε Ἂς ’, ῪὋὉ 3 “ 9 ’ 

980 αὐτὸς ἑαυτὸν προαγωγεύων τοῖς ὀφθαλμοῖς ἐβάδιζεν, 

οὐδ᾽ ἂν ἑλέσθαι δειπνοῦντ᾽ ἐξῆν κεφάλαιον τῆς ῥα- 
φανῖδος, 

5... .,ν ων Ψ) ε ’ . 3 ΚΥᾺ »» οὐδ᾽ ἄννηθον τῶν πρεσβυτέρων ἁρπάζειν ὀὐδὲ σέλινον, 
οὐδ᾽ ὀψοφαγεῖν οὐδὲ κιχλίζειν οὐδ᾽ ἴσχειν τὼ πόδ᾽ 

ἐναλλάξ. 
ΑΔΙΚΟΣ. 

5 ΚΡ οὗ Ψ;, Ν ; ’ὕ 9. ’ ἀρχαῖά γε καὶ Διπολιώδη καὶ τεττίγων ἀνάμεστα 
985 καὶ Κηκείδου καὶ Βουφονίων. 

ιαϊοίηφ 805... ΤΠπ6 τηϑίδρμου σου] 
μᾶνο Ὅθοη ΟΌΒοιΠ 1{ μαλακήν Πδα πού 

Ῥθθη ΘΧΡΥΘΒΒΘα. 
981. ἄν: οΟΠ5. Γγϑατιοηΐαίνο ἄν νυἱἢ 

ἐξῆν. Νοίϊοθ 4180 [Π6 δοο. πᾶ ἰηΐ., 
ΤΟΥ δειπνοῦντ᾽ τηπιδῦ ποῦ Ὀ6 τορδγαθα 88 
ααἷ., βίποθ {Ππ6 ω οὗ {Π15 ὁα86 αοθβ ποῦ 

ΒΕ ΟΣ οἸ βίο 'η Αὐἰῦ. Κα. δίαί. 12, 2, 

7. ΑΚ Δ4εϊι. 1019, οὐ δεινὰ μὴ ᾿ξεῖναί 

με μηδ᾽ ἑἕορτάσαι;--- κεφάλαιον: {Π6 
μοϑδῦ ρατῦ οὗ {π6 τϑάϊβῃ. ὅ56}0]., οὐκ 
ἔτεμνον δὲ κατὰ μῆκος ὡς νῦν, ἀλλὰ 
κατὰ κύκλον. 

982. τῶν πρεσβυτέρων : ρ6η. οἵ 56}- 
αταίϊΐοη, ἀοροπμᾶθηῦ οαὴ ἁρπάζειν, δπαίοΐ, 

ατσαῃ. ΟΥἷ οουγδο {π6 πούϊοῃ 15 8παίοἠι 
ατσαῃ Ὀθΐοτο {Π6 οΟἹαΘΥ' ῬΡϑύβοῃβ οουμ]άᾶ 
ἴακο ἴ, πα 110. ἐο δπαίοΐι ἤγοηι ὉΠ Θ τη. 

988. ὀψοφαγεῖν: οΓ ῬΙαί. 77ογ. 
480 ἃ, παιδὸς ὀψοφαγοῦντος, ὃ Διογένης 

τῷ παιδαγωγῷ κόνδυλον (διι17ε) ἔδωκεν, 

ὀρθῶς οὐ τοῦ μὴ μαθόντος, ἀλλὰ τοῦ μὴ 
διδάξαντος τὸ ἁμάρτημα ποιήσα-. --- κι- 

χλίζειν : ἔτοτη κίχλη (886 οη 5939), φαΐ 
εἰεἰϊοαίο δίχα, Πθπιοο σογηιαπαϊσο. “ΓΘ 
γγ Τα Τη 088 8180 σίσαίο, ἃ ΒΟΙη6 ἰδ κα 
ιὉῦ ἴῖὶὴ {Π15 56η86 ΠΟΥΘ, 116 ΟΥ̓ΠΟΥΒ 

{π|ὴῖς ἐπαῦ {η6 φΡοοὺῦ [ἰηΐθηᾶρθά [Π6 

ΔΙ συγ. ΟΥ̓ Ἑτρ. 319, ἄλλα τε 
τοιαῦθ᾽ ἕτερα μυρί᾽ ἐκιχλίζετο. 

984. ἀρχαῖα: 85. ἴπ 9158. --- Διπο- 
λιώδη : [πΠ6 Διπόλια (Διπόλεια) ΟΥ̓ Βου- 

φόνια, ἃ ἴοδύϊνα] ἴῃ ΘΟΙΩΙ ΘΠ οΥ θη οὗ 

-»" 

{πὸ ἢγϑὺ θϑίδὈ]} }ητηθηῦ οὗ ὩρΥΪΟΌ] {Π11, 
Ὑγὰ85 ΘΟΙΘΌταίθα ἰοναγᾶβ {Π6 οπαᾶ οἵ 
ὅπ ({Π6 14{ἢ οἵ Σκιροφοριών) ὁπ {Π8 
ΑΟΥΟΡΟΙΪ58. ΤΠΏ6 ἔθϑῦννδὶ νγὰ5 ἀθνοίθα 

ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ἰὼ {πΠ6 ὑγουΒῃ]ρ οἱ Ζεὺς 

Πολιεύς, Δα] τγὰ8 αὐΐθπαθα τ] ΨΘΥΥ 
δποϊθηῦ βᾶρὸ5 8Πη6 ΟΟΓΘΙΠΟΠΪθ5. Α 

ὙΥΟΥΪ-ΟΧ, 8ῃ 8ΠΪΠΊΔ] ὙΠΟ ἰὺ νγἃ8 

ΟὔΠου 86 βύγ!οὔ]ν Του 1 ἄρῃ ἴο 5] ρἢ- 

6", νγἃβ Οἰ θυθᾶ ἴῃ βϑουύϊῆοο ; {Π6 ρυὶθϑῦ 

ἤρα ἃ5 1 ΒΒ δᾶ σοπιμηϊ 64 ἃ, ΟΥΠΊΘ, 

4 η6 [Π6 ἀχθ γνγὰβ ὑγοιρῃῦ ἴο {γ18] δπᾶ 

ἃ ΟἼΤΒ6 ῬΓΟΠΟΙΙΠΟΘΩ͂ οἡ ἴ{. -- τεττίγων : 
{Π6 οἹα τηθη διηοηρ [Π6 οαυν ΑἰΠΘη1- 

85 (806. ἴο Ἐπιδί., μέχρι τῆς Περικλέους 
στρατηγίας) ὙΟΥΘ {Π6 1} ΠδΙΡ ἄοπο ἋΡ 
ἴῃ ἃ Κηοί, νὴ τνγὰβ Π6]α τοροϑίῃου 
ὈΥ ροϊάθῃ οἰσαάαθ. (7. Τλιο. (Ναὺυ. 8, 

(τοῖς προγόνοις ἡμῶν) ἐδόκει καλὸν εἶναι 
κομᾶν τοὺς γέροντας ἀναδουμένους κρω- 
βύλον ὑπὸ τέττιγι χρυσῷ ἀνειλημμένον. 

ΤΠας. 1. 6. 8, καὶ οἱ πρεσβύτεροι αὐτοῖς 
τῶν εὐδαιμόνων οὐ πολὺς χρόνος ἐπειδὴ 
ἐπαύσαντο χρυσῶν τεττίγων ἐνέρσει κρω- 
βύλον ἀναδούμενοι τῶν ἐν τῇ κεφαλῇ 
τριχῶν. 

985. Καηκείδου : ἃ γΟΥῪ ΘαΥν αἰτῃγ- 

ΤΆΤΉΌΪΟ Ῥοθῦ, ἡ ΠΟ56 ΠΔΠ1Θ 18 ΠΟΥΙΘ τπι5ϑ4 
ΡΥΟΥΘΥΌΪΔΙΙΥ (485 ἴῃ Οτγαίίη. δ6) ἴο 
ἀοδίσπαίθ [η6 ροοῦ οἹα {{πη6. --- Βου- 
φονίων : {Π6 Βουφόνια ἃγ6 5.100] Υ {86 
ΒΡΘΟΙΔ] ΘΘΓΘΠΊΟΙΪ65 αὐζοπαϊηρ [6 5᾽αγ- 

ἱηρ οἵἱ {π6 οχ δὖ {π6Ὸ ΔιπόλιαΊιΊ Οἔ 

-- 
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ΔΙΚΑΙΟΣ. 

λ - 

Ἕ ἀλλ᾽ οὖν ταῦτ᾽ ἐστὶν ἐκεῖνα, 

ἐξ ὦ ὧν ἄνδρας Μαραθωνομάχους ἡ ἡμὴ παίδευσις ΡΡΙΝ 

σὺ δὲ τοὺς νῦν εὐθὺς ἐν ἱματίοισι διδάσκεις ἐντετυ- 

λίχθαι, 

ὥστε μ᾽ ἀπάγχεσί', ὅταν ὀρχεῖσθαι Παναθηναίοις δέον 
αὐτοὺς 

τὴν ἀριδὰ τῆς κωλῆς προέχων τρέω, τῆς Τριτογε- 

990 πρὸς ταῦτ᾽, 

Ηρβυοη. (5.υ. βοὐτης)ὴ, ὁ τοῖς Διιπολίοις 
τὰ βουφόνια δρῶν. --- ἀλλ᾽ οὖν : ὑκέ ἰλοη. 

ΟΥ̓ 1002. 
987. ΤῊ15 νουϑο, συ. 600, ἃπα 7165ρ. 

ὅ68, Βορθιὴ ἰο οοπίδϊη [Π6 ΟἿΪν οογίδὶ πη 
᾿ Ἰδέ ΠΟ65 οὗ ἔρθη. οδοβασα ἴῃ Δ ΠΆΡ868- 

το ἰο γατηθίθυβ. ΤῊΘ ΟΥΠΘΓ ὕνγο 5οπιο- 

ἰἰπηθ5 οἰϊραᾶ, Ῥ]αῦ. οι. 145. 4, πὰ 

(811185, 9, ἅτ Ὁποοσίδίπμ. --- ἱματίοισι : 
ς 90, ψῇοτο γυμνοί τηθδη8 ιὐϊΐμουιξ 
ἱμάτια. Τὸ 15 {π6 ΠΟῪ φγϑοίϊο οἵ 

τΥΑΡΡίηρ ολιϊάτγεη (εὐθύς, 8.. παῖδας 
ὔὕντας) ἴῃ {Π656 ἰῃαύ 15 ΘοΠμαοιηηθά. 

988. ἀπάγχεσθαι: εὐοζε “τ ἰη- 
αϊρῃαίϊίΐοη. (Ο( Κέεβρ. 086; Αἰ. 126, 
ταῦτα δῆτ᾽ οὐκ ἀγχόνη; ὅ66 οη 1030. 

- ὀρχεῖσθαι: αὖὐ {πΠ6 Ῥαπείμοπδρθα 
(οῖι {μ6 μεγάλα ἃπα {Π6 μικρά) {Π6 
γα - Δ ποο (πυρρίχη, 866 οη ἤαη. 169) 
γγὰ5 ἃ βίαπαϊηρ Θχἰ τ0η. ( 1.5. 
21. 1, εἰς πυρριχιστὰς ἀνήλωσα Παναθη- 
ναίοις τοῖς μεγάλοις ὀκτακοσίας δραχμάς. 
7]υϊά. 4, καὶ Παναθηναίοις τοῖς μικροῖς 

ἐχορήγουν πυρριχισταῖς ἀγενείοις, καὶ 
ἀνήλωσα ἑπτὰ μνᾶς. 

989. ἀσπίδα: ἴπ ἃ ῬΓΙΟΡΟΙΥ οοη- 
ἀποίοα νγαγ- ἄλποθ {ΠπῸ βλϊοί εἰ νγὰβ τπιβοᾶ 
780 48 ἴπ Ῥαι16. ( ῬΙαῦ. Πεσφ. ΥἹῖ. 
815 4. Βυΐ {πΠ6 οουηϊπαίθ γοῦηρ ρΘη- 
{]θιηθη, ἃ. ἴο {πὸ δίκαιος λόγος, ΠΟῪ 

νείης. 

3. ͵ὕ - ΝΒ. ἈΝ ΄, 

ω μειράκιον, θαρρῶν εμε ΤΟΝ Κρέευττω 

λόγον αἱροῦ" 
4ο ποὺ Κπονῦγ παῦ ἰο (ὁ σι 1{, ἀπαᾶ 

ἰοὺ 1 ἤδηρ᾽ ΟΔΥΘΙΘΒΒΙν ΟΥ̓ΘΥ {Π6 κωλῇ, 
{Πτπ|5 ΒΠπονίηρ αἰβυοβρθοῦ ἔου {Π6 ροα- 

(055 ἴῃ ὙΠΟΒΘ ΠΟΙΟΥ͂ {Π6 ἄδποθ 15 Ροὺ- 

ουτηθᾶ. --- Τριτογενείης : [η6 οὐἹρὶπ Οὗ 
{Π15 παρ οὗ Αἴποη μὰ85 ὈῬθθη γϑυῖὶ- 

ΟΥ̓ΞΙ͂ν οχρ  αἰηθᾶ. ῬυθΊοῦ Ἐαγ5 ἐπαΐ {πὸ 
{γθ τηθϑηΐϊηρ' οὗ {Π6 νογά (1.6. Τριτο-) 
ἰβ {Π6 χοαγίπῳ 7]οοαἱ, ἃΒ πῃ ᾿Αμφιτρίτη 
Δ Π4 Τρίτων, ἴπ [Π6 ΓΠΘΟΡΌΠΙΟ 5686 
οὗ {πῃ6 ρῥτίπηθυδὶ ᾿οδιηΐηρ ἥοοα οἵ 
Οἤδοβ, ἔσο ὙΠΙΟΠ τνγοηῦ ἔοσίῃ {πῃ 

Ποανθηβ ἢ 41} {Π61} Βῃ]ηΐηρ ΟὉ- 
7θοῖ5β. ὅθ οἡ δἴῳ. 1189. 

990. πρὸς ταῦτα: τη υἱόῖῦ ογ᾽ ἰἢίς, 

αοοογαϊηφίῃ ; αἸἰέοτοπΐ ἔτοτη διὰ ταῦτα. 

ΟΥ̓ Αδβοι. Ῥγοηι. 1030, πρὸς ταῦτα βού- 
ῬΙαῦ. ὅλαγηι. 170 ὁ», πρὸς ταῦτα 

ΤΠῦο. ᾿ν. 87. 6, 
χὰ 1, 

πρὸς τάδε βουλεύεσθε εὖ. --- θαρρῶν: 
θη {Π6 γόοο. 18 ποιΐ. (μειράκιον), 
ἰοῦ {π6 παίαγα! ΘΌΠΩΘΥΙ τηᾶν ὈῸ 

π8οα (οοηβίτπονϊο δᾳ 56} 511η)} 
85 ΠΟΙ, ΟΥ ἴΠ6 φουδηητηδίϊοα], ἃ8. ἴῃ 

αν, 1200 :ἔ[, Βοιηθίϊπηθβ, ὙΠῸ ὴ ἃ 

ΒΎΔΙΩΠ Δ 10 Ά}}ν ποιοί. ἐλήγισ ῖ5 ἀασθεβοα, 

{πὸ ποιιΐ. ῬΘΟΟΠΊΟ5. ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ, ἃ8 ΕΓ, 
Ἐτρ. 004 (Ππάᾷ.), φίλον ξύλον, | ἔ ἔγειρέ 
μοι σεαυτὸ καὶ γίγνου θρασύ. 

λευε. 

βουλεύου ὅ τι ποιήσεις. 
»-΄ς ͵ - 

πρὸς ταῦτα βουλεύεσθε εὖ. 

ζεσ 
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9 ΄ “ 9 Χ Ν , πν. 
καπιστήσει μισειν αγοραν και βαλανείων ἀπέχεσθαι, 

Ν “ 3 δὰ 3 ͵7ὕ . «Ἀ). ᾽ὔ 

και τοις αὐσχβοις αἰσχύνεσθαι, καν Οσ ΚΩΊΤΊΉ τίς σΈ, 

φλέγεσθαι: 
Ν “ἊἉ ’ “ εν ε ᾿ 4 

καὶ τῶν θάκων τοῖς πρεσβυτέροις ὑπανίστασθαι προσ- 

ιοῦσιν, 
Ν Χ Χ ᾽ν ω ’ “ » 

καὶ μὴ περὶ τοὺς σαυτοῦ γονέας σκαιουργεῖν, ἀλλο 

τε μηδὲν 

996 αἰσχρὸν ποιεῖν, ὅ τι τῆς Αἰδοῦς μέλλει τἀἄγαλμ᾽ ἀνα- 

“ “μηδ᾽ εἰς ὀρχηστρίδος εἰσᾷττειν, 

πλήσειν" 

ἵνα μὴ πρὸς ταῦτα 
᾿ κεχηνὼς 

μήλῳ βληθεὶς ὑπὸ πορνιδίου τῆς εὐκλείας ἀποθραυ- 

991. μισεῖν ἀγοράν: ς( 1009. ῬΙΔΐί. 
Τλεαεί. 118 659 οὗτοι δέ που ἐκ νέων πρῶ- 

τον μὲν εἰς ἀγορὰν οὐκ ἴσασι τὴν ὁδόν, 
οὐδ᾽ ὅπου δικαστήριον ἢ βουλευτήριον. --- 

βαλανείων : {πΠ6 Ππαρϊῦ οὗ Τἔγθαποηίηρ' 
{πὸ ῬΑ. Π5 ΟΥ ἐακίηρ αττὰ ὈαΐΠ5 45 ἃ 

ἸΧΌΤΥ ΒΘΟΙῚΒ ἰο θ6 ΠΟΙ ΟΟΠαρΘΙηηΘΩ. 

ΟΥ 1044. ΗΠοτρΡΡ. 17, οὐ μέντοι με- 
θύειν τὸν ἄνδρα χρὴ τὸν ἀγαθὸν οὐδὲ 
θερμολουτεῖν. 1ῃ Οοπι. Δποη. 261, 

ἴπ6 γουηρ ῬΡΘΟΡΙΟ 76 ΒΡοΚθῃ οὗ 88 
Ῥοϊηρ θερμολουσίαις ἁπαλοί, μαλθακευ- 

νίαις ἁβροί. 
992. φλέγεσθαι: διγη τυ ἱπαᾶϊρ- 

παίϊοη. ΟἿ ὅόορῃ. Ο. Ο΄. 109, τὸ φέρον 
ἐς θεοῦ καλῶς μηδὲν ἄγαν φλέγεσθον. 
ΡῬΙαί. 27ον. 40 ἃ, αἰσχύνῃ φλεγόμενον 

τὴν ψυχὴν κτέ. 
9938. ὑπανίστασθαι: ςο Χοη. 776ηι. 

11. 3. 10, ὅδοῦ παραχωρῆσαι τὸν νεώτε- 

ρον πρεσβυτέρῳ συντυγχάνοντι πανταχοῦ 
νομίζεται καὶ καθήμενον ὑπαναστῆ- 

ναι. 1. ϑ'γηιρ. 4. 51, ὑπανίστανται 
δέ μοι ἤδη καὶ θάκων καὶ ὁδῶν ἐξίστανται. 

Ηοτη. 7|. 1. 539. 
995. τὸ ἄγαλμα: {λ6 Ἰάοαϊ. ΤῊΘ οχ- 

ῬΥΓΟΘΒΒΙΟη Αἰδοῦς ἄγαλμα, ΠΟΥΘΟΥΟΙ͂, [15 

σθῇῃς: 

ΤῸ ἔογοὶ]6 ἔπαπ {π6 ἑάφαϊ ο77 πιοά- 
οϑίψ, ἴου 1ῦ 1Β ἃ ἢρυτγαῦϊνθ 86 οἵ 
186 ἵπιασα οΥ Μοάοδίμ (ἴπ6 ροαα6885). 
ΟΥ̓ ῬΙαῦ. ϑγηιρ. 222 ἃ» διοιγομένους δὲ 
ἰδὼν ἄν τις (τοὺς Σωκράτους λόγου5) 
εὑρήσει θειοτάτους καὶ πλεῖστ᾽ ἀγάλματα 
ἀρετῆς ἐν αὑτοῖς ἔχοντας.--- ἀναπλήσειν : 
»οϊϊιίο. Τὴ {Ππ|8 5656 1η86 νΘΙΥῸ ΥΤΘρτι- 

ἸΑΥῚῪ ἰδ καβ 1π6 σϑῆ., θαὺ ἴπΠ6 ΡΆ888. 
18. Τουπᾶ ἴῃ ΤΠπο. 11]. 51. 4, ἕτερος ἀφ᾽ 
ἑτέρου θεραπείας ἀναπιμπλάμενοι ἔθνη- 

σκκον, ὙΥΠΘΥΘ θεραπείας ἀΘΡ6ΠαΒ ΟΠ ἀπό. 
996. ταῦτα: {πΠ6 Ῥογζογσμηδποθ οἵ 

16 ὀρχηστρίς. ΟἿ Ἰβοογ. 7. 48. --- 
κεχηνώς : «οἱ 1ᾳ. 804, 1118. ΟΟΙΡΆΓΟ 
1π 1 γ6,  ογρ. Ο΄ον. 11. 405. ἩοΥ. 
απ ν π:.1: 

997. μήλῳ βληθεὶς ὑπό : δεοοηιΐης 
ἐπαπιοιγοα ο7, ΟΥ̓ 111. δοίη βίγιοῖς τυ 
απ αρρίες ὑγ. 'ΤῊΘ ΔΡΌ]6 νγᾶβ βδοσϑᾶ ἴὸ 
ΑΡτοῦϊθ, Οὐ εν. Φο εος 
ΤΏ8]0 ΙὴῺ6 Οαδϊἰδύθα ρμοϑύϊ, 148' 
οἶγα Ρ.61184, οὐ ΜΏ1Ο. ΟΒΒ. 5808, 
““ΠῸ φῬγϑβοηῦ ψ]ἢ ΔΡΡ]65, ἰο ιὺ ψ ἢ 

ΔΡΡΙ6Β, ΟΥ̓ ἴο Θαῦ ΔΡ0]65 ψ ἢ ΟΠ6, γγ88 

α΄ ἀροϊαγαίίοη οὗ Ἰονο." 80. βάλλειν 
μάλοισι, ΤΠΟΟΟΥ, 5. 87; 6. 0. 
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δ᾽ 5 τ “ Ν ὃ ,ὕ δ᾽ μὴ} Ἀ λ ́ 

μηὸ ἀντειπειν τῳ πᾶάτρι μῆοεν, μὴ απετὸν καλε- 

σαντα 

μνησικακῆσαι τὴν ἡλικίαν, ἐξ ἧς ἐνεοττοτροφήθης. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

»"» 5 χυ ’ὔ ’ὔ ͵ὔ Ἁ Ν ’ὔ’; 

τορθεἰ ταῦτ᾽, ὦ μειράκιον, πείσει τούτῳ, νὴ τὸν Διόνυσον 
κες “Ὁ ’ Εἰ Ψ » ’ὔ ἴω, 

τοις ἵπποκράτους υἱέσιν εἴξεις, καί σε καλοῦσιν βλιτο- 

998. (ΟΥ̓ Ἰβοογ. 7. 49, ἀντειπεῖν δὲ 
τοῖς πρεσβυτέροις ἢ λοιδορήσασθαι δεινό- 

τερον ἐνόμιζον ἢ νῦν περὶ τοὺς γονέας 

ἐξαμαρτεῖν. --- Ἰαπετόν: ἰπ {Π6 5816 
ΒΘη586 8ἃ5 Κρόνος (Πἰ8δ Ὀτοίπου) ἴῃ 
90290θ. 8566 οἡ 8908.(ὡὈ Οὐ ῬΙαΐ. ϑψηιρ. 
100 "ῷὺῷ Ἔρως Κρόνου καὶ ᾿Ιαπετοῦ 
ἀρχαιότερος. 

999. μνησικακῆσαι: ΠΟΙ τεηιηεὶ 
ΟΓ α5 απ ευἱΐ, τορτοαοΐι τοί. ΟΥ̓ δαϑὲ τρ 
ἰο; βαδΠΥ {Π6 ν ΟῚ τηθϑη8 γεηιθηινοῦ 
ουϊ!, ϑεαῦ πιαΐϊοο, πιὰ 18 ὙΘΥΥ ΘΟΤΏΤΠΟΙ 

ἴῃ 1Π6 οἵδ ἴθ Οἢ τηδκίηρ' ἃ τοδί 
οὗ διηποβίυ (ἀμνηστία, 86. κακῶν). ΟἿ 
Χρη. Πείϊ. 1. 4. 43, ὀμόσαντες ὅρκους 
ἢ μὴν μὴ μνησικακήσει. ΟἿ Ρίιι. 

1146: Ζ.γ8ε. ὅθ02[.κ Τμυο. ἱν. 74. 2. 
Αρβομίη. 8. 208. ---τὴν ἡλικίαν: 56. 
τοῦ πατρός. --- ἐνεοττοτροφήθης: νεοσ- 
σοί ἴογΥ παῖδες, ἴο ἀρεϊσπαίθ {ΠῚ} Π6]Ρ- 

1655Π688, 18. 6Θ8Ρ. ΘΟΠΊΠΠΟΙ ἴῃ Επσ. ΟΝ 
4150 Ἄϑβοῆ. Οἠο. 250, 801. ῬΙαί. ἴον. 

48 ἃ, ὥσπερ ἀπτῆνες νεοσσοί, κεχηνότες 

ἀεὶ πρὸς ἀλλότριον στόμα. 
1000. ταῦτα: οορπαίο. 80ο. --- πεί- 

'σει: {Π6 ἔαΐξ. ἱ᾿πᾶϊο. ἴῃ Ῥγοῖ. 18. Θ0Πη- 
ΠΟ ΜὙΏ6η π6 δροί. σοηΐαὶηβ ἃ 
γἰσίαα] ἰῃτοαί. ΟΥ̓ ΟἸάουβίθονο ἴῃ 
Τταηπβαοίϊοηβ ἄπ. ᾿λιὶϊ. ΑΙ ββοοϊαίιονι ἴοΥ 
1876. 

1001. Ἱπποκράτους: {Π6 βοὴ οἵ 
ΑὙἸΡΉΤΟΙ, ἃ Ῥσοίμου οὐ Ῥουῖοϊθβ. Ηρ 
γνᾺ8Β ἃ ΘΘΠΟΓΑΆΙ ἴῃ Π6 ῬΘ]ΟΡοΠπθβίδη 
ΔΓ, ἃ πα νγὰβ8 ΚἰΠΠοα ἴῃ {πὸ Ῥαί]ο οἵ 

μάμμαν. 

Το η ἴῃ ἴπῃ6 νὶηίοῦ οἵ 424-. 
ΤΠπο. ἰγ. ΙΟΙ. 2. Ηἰβ 5018, ΤΟΙ651}- 
ΡΒ ἃπηα ΤΟΙΊΟΡΠΟΠ, γο6 πο χοῦ 
στόνγῃ δὖ ἐπαῦ {ἰπ|6. Αὐξουνγασαβ {ΠῸΥ 
Ῥγουρηῦ βυϊύ ἀραϊηβῦ {Π6ῚΣ σαι ΥΪ Δ, 

ἃ ἱγταρτηθηΐ οὗ σποβο ἀοΐθποο, τυ] ἢ 
γγ85 τσὶ τἴθη ὈΥ {Π6 ΟΥ̓ΔΙΟΥ Τυγβῖαβ, Π85 
Ῥθϑη Ῥγθβουυθαᾶ ἴῃ ΠΏ ϊοη. Η. .1)6 7βαοο, 
8 (,}8. ΕἸρ. 45). ὙΠΟ ποσὰ τἱαὶ- 
οὐ]οα ὈΥ ἴΠ6 σομηθαϊϑηβ ἴῸΓ ΓΘ 688 
Δα βιυρταϊίγ. ΟΥ̓ 1 λοβηι. 215. ἘΠ ΡΟΙ. 
127, ἀλλ᾽ Ἱπποκράτους γε παῖδες ἐκβό- 

λιμοί τινες,] βληχητὰ τέκνα (δαα-δανϊε5) 
κοὐδαμῶς γε σοῦ τρόπου. ΑΤἸΠ. 111. 96 6, 

τῶν Ἱπποκράτους υἱῶν οὺς εἰς ὑωδίαν 
(ρσοίϑ]ιηι655) κωμῳδουμένους οἶδα. ῬΠοί. 
ΟἹ ὗς Βίαίθ5. {παῦὺ ΡῬΘΟΡ]6 οδ] θα {Πθ 

Ἱπποκράτους ὗς ἰπδίραα οἵ υἱούς. -- 
υἱέσιν: ἴῃ Ατί. ὑός (ἀπ 80 ἀδΐ. Ρ]. 
ὑέσι) σις Πουῦ ὁ νγαὰβ [Π6 οαστθηῦ ΤΟΥΠῚ 
οχοθρύ ὑΠΟΥΘ, ἰπ Ῥορϑίγυ, ἴῃ6 τηθίτο 
ἀομηδπᾶρα {μαῦ ἴΠ6 ἢγβῦ 501180]16 
Βῃου ἃ 6 ἸΙοῆπρ. ΤῊΪΐβ 15 βίαιθα Ὀγν 
ΒΟΠῚΘ οὗ {πΠ6 φΟΥΔΙΠΙΔΙΔΠ8, 8 Πα [8 

ΒΟΥ ὈΥ ᾿ΠΒΟΓΙΡ ΟΠΒ ῬΥΟΓ ἴὸ {Π6 
Ποιηδη οοπαϊποβί, 146 ΒΒ... ΤΠ ρθη. 
ὑοῦ, νΥϊ θη ὈΥ {Π6 διορθωτής, ΟΟΟῸΓΒ 
ἴπη {π6 Μ8. οἵ Ἡγρουϊᾶθβ. Τῇ ΤΘΒΘ:- 
ῬΙΔΠποΘ Ῥούνθθη οογίαϊ πη Του 8 οὐ {}18 
ὙγΟΤΑ δπα οὗ ὗς 15, {Πουϑοσθ, ΘΟ Β᾽ 46 Γ-: 

8.016. --- εἴξεις : 566 οἢ 841. --- καλοῦσιν : 
ἔαΐ. ἘῸΤ Το Δ 0]6 ν Ὀθίοσο ΘΟμΒοπδ 8, 
Β606 οἡ 96θ. Ο(ΙΛ 911. ϑόριῇ. Ἅ“Ἵπέ. δ09, 

ὑπίλλουσι(ν) στόμα. --- βλιτομαάμμαν : 



ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΈΕΝ. 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

ἀλλ᾽ οὖν λιπαρός γε καὶ εὐανθὴς ἐν γυμνασίοις δια- 
’ὕ 

τρίψεις, ἘΝῚ Ἢ 

οὐ στωμύλλων κατὰ τὴν ἀγορὰν τριβολεκτράπελ᾽, οἷά 
ε ῪΜιὰ 

ΠΤΕρ Ου νυν, 

οὐδ᾽ ἑλκόμενος περὶ πραγματίου γλισχραντιλογεξ- 
᾿ 

ἐπιτριπτου" 

1005 ἀλλ᾽ εἰς ᾿Ακαδήμειαν κατιὼν ὑπὸ ταῖς μορίαις ἀπο- 

ηιαηιπια-δαῦγ, ηυϊϊξδορ. Αοα. ἴο ἃ ὅ9Πο]. 
οη ΡΙαΐ. Αἰο. 1. 118 6, ΧΗ ΠΙΡΡιιΒ δπᾶ 
ῬάΑγαΙ 5, ΒΟη5 Οὗ ῬΟΥΪΟΙ 65, ὑγου6 οδ] ρα 

ὈΣ {Π15 πᾶηθ. Οὗ Β6ΚΚ. «Απεεά. 81, 

9, βλιτομάμμας: ἐπὶ τῶν ἐκλελυμένων 
διὰ τρυφήν. συγκεῖται μετὰ τὸ βλίτον, 

ὅ ἐστι λάχανον ἔκλυτον (α ἰϊπιρδῃ ρίαηι) 
ἀμοιρόν τε δριμύτητος, καὶ ἐκ τοῦ μάμ- 

μα, ὃ σημαίνει (51 σα 16 40) μήτηρ. 

ὥὅθθ οὔ μαμμάκυθος, απ. 900. ΤΠΘ 

ἸΏΒΙΡ014 πδίασο οἵ {πΠ6 βλίτον, Ὁ11- 
{τι Π), 15. ἔγθα. δ] Ππι4ρα ἴο, 85 ἴῃ ΤΠηθο- 

Ῥοηρ. ὅομῃμ. ὅθ, Απίρῃ. 248. (0 
ἘΠῚ, δ. 17. χα. ΖουλθβΒ, δα η ἴπ- 

ΟΥΒ ΥἹΔΘΙΌΥ 860 51Πη6 ΒΆΡΟΙΘ δαῦ 

ΔοΥΪΙηοπΐα 118, απ οσοοηνῖ- 

οἰαθη ἔριηϊηϊβ ἃρυαα Μρηδη- 
ἄτα πὴ (8739) Τα οἰ πα αὖ τυ ϊῦϊ. Τὺ 
18, που ο41164 {Π6 ΟΠ η βλιτάδες. 

(ὈΙΡαγΟ Ὀ] 1615. 
1002. λιπαρός: ἔΓΟΠῚ ῬΏΥ5104] οχ- 

ΘΓΙΟΙΒ6, --- γυμνασίοις: [πΠ6 σγπηιπαδία 
ὙΘΥΘ ΡΈΌΘΙΠΟ Ῥ]Δθ5. ΤῸΥ ῬΏΥ 5104] ΟΧΟΥ- 
οἶδθ ἴα κθη σἱτποιΐ {Π6 Βα ρου Ἰβίοη οὗ 

ἰρϑοθοσβ. ΤῊΘ ΤΟΓΙΏ8] ᾿πβίγ πού ἴῃ 
ΔΒ] .5. νγὰβ ρίνοη ἴῃ {ΠῸ6 ραϊαεδβίγαε, 
ὙΠΟ γῸΥ6 Ῥτϊγαίθ θβϑίθὈ]ἸΒὨΤηθηΐβ, 
ΘΟΠΙΓΟΙ]]ΘΩ͂ Ὁ ᾿παϊν!α 8] παιδοτρίβαι. 

1009. τριβολεκτράπελα : τρίβολος 18 
ἃ ῬΓΙΟΚΙΥ ψγϑρα, ὙγΠ]ο ἢ οχΠδιβίβ [Π6 
Του ΠΥ οὗ {Π6 8011. Ο(κ ογρ. στον. 
ϊ. 1653. 1,γ8. ὅ706. ἐκτράπελος Β866Π18 

θρέξει 

ἴο Τηθϑ8ῃ αἰϊδίογίεα, υππαΐμγαῖΐ; ἀπά, 8.8 

{Π15 τηθδηΐϊηρ ἄοθβ ποὺ ρῖνα {πΠ6 οοπη- 
Ῥουηα ἃ βυϊίαθ!]θ 56η86, οοκΚ ρτο- 
ῬΟΒ65 τριβολευτράπελ᾽, οἰἐΐπο ἸΒΟΟΥ. 7. 

40 το 1{Π]Ππϑὐγαΐθ {πΠ6 δᾶ τϑραΐίθ οἵ 

1ῃ68 εὐτράπελοι ἴῃ ἴπ6 ρσοοα οἹΪα {{π|6. 
ΤΠ ψογὰ ῥτοῦ. ἀθποίρβ ταί6 φιιῖδοίϊης, 
ΒΌΘΙ 845 7αγ- δ εολεοα ευἱϊοϊϑηι5. 

1004. ἑλκόμενος : (π οοπδίαηέ αἀαη- 
σεν 97) δοίη ἀγαφφεα (Ἰπίο εουγ). ΟἿ. 
1218: ἴθι 

1006. ᾿Ακαδήμειαν : ἃ. ΘΎΤΠΠΒΒΙΠΠῚ 
ἴο {π6 πογίῃνγοϑῦ οὗ {Π6 οἱΐγν, 1655 {πῃ 

δι ΤῊ116 αϊβίδηθ. [10 νγὰβ Πδιηθα δου 
{1ῃ6 ΠΟΙῸ Αοϑδάριημβ, ΟΥ ΗἩθοδαθιημ8, 

Δα τνὰβ ρ]αηἰρα ἢ ὑγθθβ δηα ῥγο- 
γἱοα ἢ νγαῖου 8 η4 νγα} 8 Ὀγ ΟἹ-᾿ 
τηοπ. ΟΥ̓ ῬΙαΐ. Οἴηι. 18. Τὴ ἴῦ ὕπο 
γγὰ5 8ὴ 8447 οὗ Ατπρθηδ, βυστοιπαρα 

ὈΥ (οτΥὶρίη8}1}) ὕψι βδουθά οἱΐγθ 

ἴγθθβ, μορία. ΑἸ οΥνναγα ΤΠΟΓΘ ὙΥΘΥΘ, 
ΔΗ 511] 406, ΤΥ ΤΟΥ6. ( ΒορΡΗῃ. 
Ο. Ο. θ94{, 106. Ἐπ ἐν 
εὐσκίοις δρόμοισιν ᾿Ακαδήμου θεοῦ. --- 

ἀποθρέξει: ΠΟΥ ΤΟΙ͂Ο δρόμοι ἸαἸ4 οἵ 
ἴῃ {Π6 σγιμηδβῖα. (Οὗ ῬΙαῦ. Ῥλαθατγ. 
ἴη., πειθόμενος ᾿Ακουμενῷ κατὰ τὰς ὅδδοὺς 
ποιοῦμαι τοὺς περιπάτους -" φησὶ γὰρ ἄκο- 
πωτέρους ([6858 τυϑαγη9) τῶν ἐν τοῖς 
δρόμοις εἶναι, ὌΡΟΠ ὙΠΟ ἩΡΙηΐἃ8 

58 8, δρόμοι ἦσαν τόποι τινές, ὅπου ἔτρε 
χον οἱ νέοι. 
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στεφανωσάμενος καλάμῳ λευκῷ μετὰ σώφρονος ἡλι- 
κιώτου, 

β μίλακος ὄζων καὶ ἀπραγμοσύνης καὶ λεύκης φυλλο- 
βολούσης, 

ἦρος ἐν ὥρᾳ χαίρων, ὁπόταν πλάτανος πτελέᾳ ψιθυρίζῃ. 

1006. καλάμῳ: τοίοτγίηρ ἴο {Π6 
ΟΠμδρΙοὺ ΟΤ ἴῃ ΠΟΙΟΥ͂ οὗ {π6 19)108- 
ΟὐΥῚ, {πΠ6 ροᾶβ οὗ 5Κ1} δηα Ῥ͵ΓΟΎΥΘΒ8, 
ὙΠῸ ὙΟΙΘ ΒΡΘΟΙΔΠΥ τουοσθα ἴῃ {πΠ6 
ΤΆ ΟΘ-ΟΟἸ 565 4 η4 {Π6 ρΡα]δοβίσαθ.. 

1007. μίλακος: [πΠ6 σμῖλαξ ΠΟΙΘ 
τηθαηῦ νγἃ8 ἃ ὙἱΠη6 ΥΟΒΘΙΠΌ]ΠΪηρ' {Π6 ἸΥΥ, 

τὰ ἔγαρυδηῦ ὙγΠ1}16 Ηονγουβ, --- ῬΤΟΌ. 

ἃ ΘΟ γ α]ὰ5. Τῦ γᾶ τη ΠΟἢ τπιβ6α ΤΟΥ 
Ἐπ Το. Ὁ ΡῬιηι. ἮΝ, 5. χυὶ" 28: 
05 (αἴξον ΤΠΘορσ. 1Π. 0. 111. 18. 11), 

ΒΙΤΏ1115 οδύ μράρυδρθ, 6 ΟἸΠ]]Ὶ1ο ἃ 

“ῬΥϊσπηπτῃ ρτοΐθοία, 5864 ἴῃ αΥϑ86- 
οἷα ἔσθαποηύϊοῦυ, 4ὰ8Δτῃ νοσδηΐ 

ΒΙΛῚ]ΔΟΘΙΏ, 9ἋᾺΟ0]10 Ὠράρστδοθρο, 

ῬΑΥ͂ΥΟ, ΠΟ ΘΔΗΡΊΌΪΟΒΟ, ἃ Ρ6ᾶα!- 

οα]0 οηγϊἐἰοπΐθο ῬΡΔΠΡΙΠΟΒ 
72|ογὸ εαπάϊαάο, οἷοπίε ἰτζτιηι. 
ον ΓΔ ΟΘΙΏΟΒ ἸΔΌΤΒΟδ 6 πηοᾶο, 
ΠΟ Ὠρᾶάρσδθ, ΟΟ]ΟΥΘ ΤΌΡΤΟ. 

Τα χε δ..28; {6118 ἢτπι σΌτοτπ- 
ΤΠ ΟΠ 15 ΒΙ1|14015 οὐ Ππράρτγτδρ, 

ΟΟΥΥΙΡΙαῸ6 ΘαΥαϊη οΟὈὐϊποηΐ 

ῬΥΪϊΪποϊραΐαη. Ἐπ. Δαοοῖ. 108, 
Θῆβαι, βρύετε χλοηρᾷ σμίλακι καλ- 

λικάρπῳ. 866 οὐ Ἄν. 210. --- ἀπρα- 
γμοσύνης : οὐϊι πὶ, θοάοηι 7γοηὶ 
ἐγοιΐΐο, 50} 848 [Ιδνυγϑιυϊίβ. ΤΠ 18 

ΒΡΟΚΟῚ οὗ δ85 ἢ Ὁ οσΘ ἃ Πονου, ἃ 

βου οὗ “Πο]] ἄαν-Το56." ἘῸΓΣ Β᾽ ΠῊ 118 7 
ΤΠ] ΘΙ ΔΡΠΟΥΙΒ, ο δ1 ; Αἰ. 100, 103, 196 ; 
αι, δ29.; Εφ. 1852; γέεβρ. 1069. 
Χρη. ϑγηιρ. 2. 4, ἡμᾶς δὲ τίνος ὄζειν 

δεήσει; Καλοκἀγαθίας, ἔφη ὁ Σωκράτης. 

--λεύκης : τολίίο ρορίατγ. ΟἿ. {π6 δο- 
ορηΐ. Τὴ ΠγτΡἢ Λεύκη Ππεᾶ Ῥθθη 
σΘΠδηροᾷ ἱπίο ἃ ἔσθ. ΤῊΪβ ἔσθ βίοοῦ 

Οἢ {πΠ6 Ῥδηὶς οὗ {πΠ6 Δοπούοη ἴῃ {πὸ 
ΟΤΟΥΘΥ που, ὙΥΏ θη Ηργδοὶθβ φασι 

οἵ Οουθοσιβ ἔσοτη {π6 ραίθ οὗ Ηδᾶθ8, 
Π6 ΓΟ ΠΘα ΠΙΤη5618 πῖἢ ἃ τθαίῃ οὗ 
115 Το! Παρθ. Τὴ ἀπᾶδγ 546 οἵ {Π6 
Ιθᾶγθβ γγὰβ ἰυσηθα ψΠϊΐ6 τ βυγθαῦ 
ἔτοιη ἢἷἰ8 ἤρα. ἙἘὙΟΠῚ {πὶ8 πυθδίῃ 
Ἠρυβοὶθβ ταϊβθα {π6 16 ῬΡΟΡΙΔΓ, 
ΠΟ ΔΡΡΥΟΡΓΙ αἴθ δαουπρα βίσαρ- 

ΘΠ Ιηρ ΠΟΘΓΟΘ5 8η4 γοῦίῃβ 'ἰπ {π6 συπη- 

Ἡσδῖα, ΟἿ Ἄοῦσ. ποῖ. ἢν 61. σν. 
θα. 1. γ. 21 Πἴ, Ἑτοπι 15 τη ΠΟ] ορ σα] 
ΠΒαθιαῦ 1Ὁ τγὰβ οὐΐθῃ οδ]]θα ἀχερωΐς. --- 
φυλλοβολούσης : {Π18 πηπδῦ Ὀ6 ἃ ΤΠ6ΓῸ 
ΘΡΙΠΗ. ; 511 1Ὁ οδῃ ΠϑΡαν πᾶν {πθ 
τηθϑηΐηρ, δἠεααϊηφ ἰεαυοβ, σῖνθι ὈΥ 
Τι δῃηα 5., ἔου ΒΌΘἢ δὴ θρίτῃ. σοῦ] θ6 
Ῥοϊηί]055. ΚοοΙς {Π1ηΚ85 1 σαπποῦ το- 

ἴον ἴο {Π6 φυλλοβολία οὗ ΔΡῬΙδιι56, ΠΟΥ 
ἴο ψγηδῦ 15 τηϑηϊοπρα ἴῃ Ηογτ. Θὰ. 11]. 
18. 19, Βραυρὶῦ αργϑβϑύβθβ ὑ10]1 
Βῖ1 νὰ ἔγοπαθ5, ὙΠΟ ΠΑΡΡΘΠΒ ΟἹ]Υ 
ἴῃ ααταμηη. Ἡθηοο 6 ΡΙΌΡΟΒΘΒ φυλλο- 
κομούσης, ἈΒΒΌΤΑΪΠ Ρ᾽ ἃ γΘΙΌ φυλλοκομεῖν 

ἔγοιὴ φυλλόκομος. ΟἿ Αυ. 215, 142. 
1008. πλάτανος : {Π6 ογίοηέαϊ ρίαπε- 

ἔτϑε. ΚΒ ΒΗ, ἌΝ Εἶν εϊ, πὶ 9 ατντϑ 
ΠΟΝ ΓΘ ΠΪΓΘΟῸΣ ΔΥΌΟΥΤ ΘΙ πΠὶ- 

Ὀγδο σταίΐϊα ἐαη πη ΟΧχ Δ]|1Ϊ6Π0 

Ροίΐδιη οΥὐροῖ ρ]αύΐδηπϑβ πᾶθο 
αοβ8ϑ. ἠἤόιά. ὅ, οσοΙογαδίδο βαπύ 

(Ρ1αὐδπη 1) πὶ Δι Βα] αὐΐϊοπο ἃ οἃ- 
ἀουηΐϊδθ Αὐμποηΐϊβ σπΡΊ ΟΓ ΠῚ 

ΟΧΧ ΧΙ Π,. Τῆο ΘΆΓΊΠΟΥ ΠΔΠῚ6 νγἃ8 πλα- 

τάνιστος. (ΟΣ Πομι. 7]. 1ϊ. 807, καλῇ 

ὑπὸ πλατανίστῳ, Μ ΠΪΟΙ Οἷο, 7) έυ. 11. 30. 
09. τοηουβ 851} ΡΙαΐδπο ἘΠῚΌΥ]- 

ἔοτα. --- Ψψιθυρίζῃ: Κ γάρ. δπᾶ 
βσγοοη. (ΟΥ̓ ΤΉΘοοΥ. 27. 607, ἀλλήλοις 

ψιθύριζον. 7. τ. 1, ἁδύ τι τὸ ψιθύρισμα 
καὶ ἃ πίτυς. ὅ86 οη ἔφ. 800. 
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ἣν ταῦτα ποιῇς, ἁγὼ φράζω, 

1010 
Ά, Ν » ἴων 

καὶ πρὸς τούτοισιν ἔχῃς τὸν νοῦν, 

ἕξεις ἀεὶ στῆθος λιπαρόν, 
᾿ς ἢ ’ὔὕ 4 ’ὔ 

χροιὰν λευκήν, ὠμους μεγάλους, 

γλῶτταν βαιάν, πυγὴν μεγάλην, 

πόσθην μικράν. 
1015 

“ἃ ὃ, ν ε ““ 9 ὃ ὕ 

ἊΨ περ οἐ νυν ἐπιτηόδεύῃς, 
κι ἈΝ ν Ν 5 ’ 

πρῶτα μὲν ἕξεις χροιὰν ὠχράν, 
» ἂ “ ’ὔ’ 

ὦμους μικρούς, στῆθος λεπτόν, 

γλῶτταν μεγάλην, πυγὴν μικράν, 

κωλὴν μεγάλην, ψήφισμα μακρόν" 
,ὕ ὙΠ ΄, 

και σ᾽ αναάτπΕεισϑξει 

1020 
Ν ἃ 5 ἃς ν Ν ε “ 

τὸ μὲν αἰσχρὸν ἅπαν καλὸν ἡγεῖσθαι, 
Ν. Ν 3 3 ,ὔ 

τὸ καλὸν ὃ αἰσχρόν' 

1009. (Γ Απαχαπάᾶν. 40. 1, κἂν ταῦτα 
ποιῇς ὥσπερ φράζω. Αὐυ. 977. 

1010. ϑ5΄ποθ ραν αἰξεηέϊοη ἰο α {πη ᾿ 
18. ΟἸΠΟΥ τὸν νοῦν προσέχειν τινί ΟΥ̓ 
τὸν νοῦν ἔχειν πρός τινι ΟΥ̓ τι, δη 
ΠΘΥΘΙ τὸν νοῦν προσέχειν πρός τινι, ἴῃ 6 
τοδαϊηρ οὗ {πΠ6 Μ85. πρὸς τούτοις προσ- 
έχειν τὸν νοῦν ΟΟἸ]α ΟΠ]Υ ΤΠηΘ8Δ ἴη 
ααἰαϊίοη ἰο ἐδιό86 ἐπίπρϑβ γοιι σῖυα ἠθοά, 

ὙΠΟ 18 ποῦ ΥὙΘΥῪ βΒ1{4016.0. ΤηΘ 

οΙηθπἀδίϊοη καὶ τούτοισιν προσέχῃξ 

σῖνοβ [Π6 ΤΟ ΤΠΟΥΘ ΘΟΙΠΙΏΟΏ οδ6- 

ΒΓα; Ὀπῦ {Π6 οαοβαγα οὗ {Π6 ἰοχὺ 

ΒΟΙΏΘΕΠΠ65. ΟΟΟΠΪΒ, 88 ἴῃ 892, 947. 

1012. λευκήν: 2768} απαὶ εἰδατ ἃ8 
ΟΡΡΟΒΘα ἴο ὠχράν, 8αἴϊοιν, ἴὰ 1016. --- 

ὦμους ... γλῶτταν: «ΚΓ Ιλιο. ϑόηιη. Ἴ, 
εἰ δ᾽ ἐθέλεις συνοικεῖν ἐμοί (ϑου]!ρύθ ΓΘ 
ΡῬΘΙΒΟΠΪΗρα), τοὺς ὥμους ἕξεις καρ- 

τερούς, οὐδ᾽ ἐπὶ λόγοις ἐπαίνεσονταί 
σε πάντες. 

1014. πόσθην μικράν : 56}0]., σω- 
φροσύνης σύμβολον. 

1016. ΤΟ οΟΥΤΘΒροπἄθποο οὗ {ΠῸ 

ΔῈ Π 6565, Οὐ 156. 50 οχϑοῖ, νου] 

5661 ἴο ΥΘαΌΪΘ πρῶτα μὲν ἕξεις στῆθος 
λεπτόν, ] χροιὰν ὠχράν, ὥμους μικρούς. 
ΕἘῸΥ ἴπΠῸ β81ὴ6 τϑᾶβϑοῃ Μοίποκο οοη- 

7θούυτοβ {Ππδύ βοιηθίμϊηρ ἢ 5 ὈΘΘῊ Ἰοϑῦ 

ἴτοιη 1014, ἰο τ Π0 ἢ ψήφισμα μακρόν 
ἴῃ 1019 Θογγθβροπαβρα. 

1019 ἔ. ψήφισμα: παρὰ προσδοκίαν. 
ΤῊΘ ῬΟΡΌΪΔΙ ΟΥ̓ΑΟΥΒ 8471΄6 ΥἹα] ου] ΘΩ͂, 
γγΠ0 Ια 5 ΠᾶΥνΘ Ἰοηρ εἰδογθοβ ΥΘΔΑΥ 

ἰο οἴεγ.--᾿ ἀναπείσει : 86. ὁ ἄδικος λόγος. 
ΤῊΘ οοηΐιαβίοη οὐ ὑοσα8 ἴῃ {Π6 11 Γ6]4- 
(ἴοη το 4685 ἴῃ {Π6 ἀοτηδῖη Οὗ ΤΠ ΟΥ8]8, 

ὙΠΟ ΘΟΙ ΒΙΟΠ νγα8 ἴῃ ρατὺ απο ἴο 
{πΠ6 ᾿πῆποπορ οὗ {πὸ ϑ'ορῃϊβίβ, 15. Ρου- 

ἰγαγϑᾶ ἰπ ΤΠαο. 111. 82. 86, Οἱ 5411. 
Οαἱ. 82. Ατοποὶδιβ, οὗ ΑὐΠΘη5 ΟΥ 
ΜΙηοίαβ, ἃ ἀἰβοῖρ]ο οὗ ᾿ΑπαχαρόΓΔ8, 
5814, Ὁίορ. 1,. 11. 4. 16, τὸ δίκαιον εἶναι 
καὶ τὸ αἰσχρὸν οὐ φύσει, ἀλλὰ νόμῳ (ποί 

παΐιγαῖὶ, δι οοπυσηίϊοπαϊ). ΑΠΑΧΑΠΩ͂Γ. 

42, τὸ γὰρ κολακεύειν νῦν ἀρέ- 
σκειν ὄνομ᾽ ἔχει, Παϊίογίηφ, 18 ποιῖῦ 
οαἰϊοαὶ “ οοπιρ]ἰηιοπέϊηρ ᾿" (110. ρίοαϑβίη4). 
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ν" Ν ’, “ » ’ 

καὶ πρὸς τούτοις της Αντιμάχου 

καταπυγοσύνης σ᾽ ἀναπλήσει. 

ΧΟΡΟΣ. 

1024- 

(Αντιστροφή.) 

ὦ καλλίπυργον σοφίαν κλεινοτάτην ἐπασκῶν, 
ε ε ’ὕ »ῪΝ“ ͵7ὔ »"ἢ » ΕἾ 

ὡς ἡδύ σου τοῖσι λόγοις σῶφρον ἔπεστιν ἄνθος. 
9 ΄, 9. 5 39. 9 ε κ᾿ γυ δ ς 

εὐδαίμονες ὃ σαν αρ οὐ ζῶντες ΦῸΣ ἘΠῚ 

τοϑοτῶν προτέρων" πρὸς οὖν τάδ᾽, ὦ κομψοπρεπῆ μοῦσαν 
»» 

εχών, 

ὃ σ΄ “ '΄ ε 3 , ε ϑ 
εἰ σε λέγειν τι καινόν, ὡς εὐδοκίμηκεν ἁνήρ. 

1022. ᾿Αντιμάχου : ποῦ Κπον ; 58] 
ὈΥ {Π6 8.0]. ποῦ ἴο Ῥ6 {πὸ Απίϊπλὰ- 
ΟΠ 8 ὌἼΡΟΙ ὙΠΟῸΠῚ ἴπ6 ΟΠοσιΒ ἴῃ «Ἅ εἶ. 
1180 Εἴ. ᾿Ἰτηργθοαΐθβ οὐγ868. 

1029. ἀναπλήσει: οἱ 4εἰι. 847, κοὺ 
ξυντυχών σ᾽ Ὑπέρβολος δικῶν ἀναπλή- 
σει. ---- ΤῊΘ ἀπαρϑθβδίϊο βυβίθτῃ ἰθυτηΐ- 
παρ ὙΠ {Π185 ῬΔΙΟΘΠΊΪΔ. ΥὙΘΓΒ6, 

ΟΙοβοβ 1ῃ6 ἀγριπμηθηῦ οὗ {Π6 δίκαιος 
λόγος, ἴῃ ὙΥΠΙΟῊ ΔΙῸ ᾿πίθυβρυβθα οοτη- 

τηθηΐβ ὈΥ Πῖβ ΟρΡροποηΐί. 

1024. καλλίπυργον : ΡΓΟΡ. πιο οἵ 
ἃ οἷἵγ, ᾿πουῦρὴ Ἐπν. ϑιερρί. 0619 Πὰ8 
καλλίπυργα πεδίας ἘῸΓ ἃ ΙηΘίΔΡΠΟΥ 
ΔΠΔΙΟΡΟΙΒ ἴο {Π18, ἡ Αθβοῖ. ϑδερρί. 
960, ἰάπτει δ᾽ ἐλπίδων ἀφ᾽ ὑψιπύργων 
πανώλεις βροτούς. 8366 οη ἤαη. 1004 

δηα 928. 
1027. ἄνθος : οἱ Ῥιὶπά. Οἱ. 6. ,η., 

ἐμῶν δ᾽ ὕμνων ἄεξ᾽ (6ταϊ) εὐτερπὲς ἄν- 
θος. 1. 9. 48, αἴνει δὲ παλαιὸν μὲν 
οἶνον, ἄνθεα δ᾽ ὕμνων νεωτέρων. --- σῶ- 
φρον ἄνθος 15 ἴῃ ἴΠ6 56η86 οὗ ἄνθος 
σωφροσύνης, ἃ5 ἴῃ 1΄ᾳφ. 408, δωροδόκοι- 
σιν ἐπ᾽ ἄνθεσιν ἵζων. 

1028 Εἴ, εὐδαίμονες... προτέρων : 
ς΄. Οταίίη. 228, μακάριος ἦν ὃ πρὸ τοῦ 
βίος βροτοῖσι πρὸς τὰ νῦν, ὃν εἶχον 
ἄνδρες ἀγανόφρονες ἡδυλόγῳ σοφίᾳ βρο- 
τῶν περισσοκαλλεῖς. ---- ἄρα: 8566. Οἢ 
1θῦ. -- ζῶντες : ἱπιρῇ. Ρατέϊο., Π6 εἰπὴο 

Ῥοῖηρ ἀθίθστηϊηθα ὈΥ τότ᾽ ἐπὶ τῶν προ- 
τέρων. ---- ἼοὙ565 1028--1Τ051 (εὐδαίμονες 

. ἔχων) 4ο ποῦ ΤΟΒΡΟΠΑ͂ ΠηΘ ΓΟ 8}}Υ 
ἴο {πΠ6 ΘΟΥΓΘΒΡΟΠΑαΙΪΠΡ γοῦβθ5 οὗ {Ππ6 
ΒΊΤΟΡΙΘ, 969, ὅοτηο, ἱποπαϊηρ ΚΟΟΚ, 
τοραγα {Π6πὶ 85 οουγαρῦύ, 8116 Τα 6] 
Δ. ΟἴΠΟΥΒ 566 ἴῃ {Π18 δΔηοίΠ 6 Γ τηᾶγκ 
οὗ {π6 ᾿ποοιηρ]θίθ 685 οὗ {Π6 Του] 510}. 
-- Τὰ ΟοΥυρμδθὰβ ἱπίσοάμποθβ 1} 
1034 ἔ, {πΠ6 τηθίσο (18 πη] 16 ἰρυγαπηθίοῦ 
οαἴδ]θοῖο) οἵ {Π6 δβυοσορραϊησ αἷᾶ- 
Ἰοστιθ. 866 οη 989. 

1031. κομψοπρεπῆ: 1.6. κομψότητι 
πρέπουσαν. ὃ66. οῃ 049. ΤΠ Ρ88- 
ΒΔΡ6 15 ΤΟραγαθα ὈΥ ΒΟΠῚΘ 88 ἔΓΠ]5}- 

ἴηρ δυϊάθποθ {παῦ {πΠ6 ἄδικος λόγος 
γγὰ8 ΤΟΡτοβοηΐθα 85 ΕἸΣΙ ΡΙ 65, βίποθ 
ΑΥ. ΒΟΠΊΘ Ϊ Π]685 1505 κομψός ἃπᾶ [85 
ἀοτγὶναἰνοβ ἴπ Βρθακίηρ οὗ ΕΠ σΙ ΡΙ ἀθ δ ἢ 
ΟΠ γδοίθυβ, πη ουθη Τουπηθα {Π6 οοτη- 

Ῥουπᾶ κομψευριπικῶς, ᾳ. 18. Β΄ποο 
{π6 ἄδικος λόγος ἃ8 ἃ κομψοπρεπῆ 

μοῦσαν, ὑπῖ8 νον 18. βΒίγθηρίΠοηοα, 

Π1655 ᾿πΠἀορα 1 15 ἸΠΘΓΘΙΥ τηραπΐ {πὰΐ 
ἴῃ οαπβο οὗ {π6 ἄδικος 15 Βαρροτίϑα 

Ὀν 16 Μαβο οὗ ΕυτΡΙ468, ἴ.6. ῬῪ {πὸ 

Ῥοού ΒΙτηβοΙ. ᾿ 

1032. σέ: τὸν ἄδικον. --- ἁνήρ : ὅ 
δίκαιος. ΟΡ5. {π6 ογαβῖὶβ. ἴἿῖῃ Αἰ. 
π0 ἀ- 15. ΔΙνγαυγβ 8ποτῦ ; ἴῃ Ἐρ. [ΐ 
γΑΤΙΘΒ. 
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δεινῶν δέ σοι βουλευμάτων ἔοικε δεῖν πρὸς αὐτόν, 
1086 εἴπερ τὸν ἀνδρ᾽ ὑπερβαλεῖ καὶ μὴ γέλωτ᾽ ὀφλήσεις. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

Ν τ , 5.985 ΄, χ ΄ 9 ᾿ 
καὶ μὴν πάλαι 3.4 ἐπνυγΎομην τα σπλάγχνα κἀπεθύ.- 

μουν 

ψ ,ὩὉἨἘ .9 ͵ὕ ΄ 
αἼΤΑΡΤΟα Ταῦ εναντιαις γνώμαισι συνταράξαι. 

ΔΉΡΩΝ Ν ν Ν ,ὔ 9 ..πΐπ ἮΚᾺ 5 9 ’,ὔ 

έγω γὰρ Ἥττων μεν λόγος δι αὐὑτόὸο Τουῖτ ἐκλήθην 

“- »“" σ ᾽ὔ ’ὔ 

ἐν τοισι φροντισταῖσιν, οτι πρώτιστος ἐπενόησα 
ἴω ͵ὔ “ ,ὔὕ 9 

τοδοτοῖσιν νόμοις ἐν ταῖς δίκαις τἀναντί᾽ ἀντιλέξαι ". 
Ν “ Ἂ ΕΥ̓ , ϑ»,».- ὙΦ 3 ,ὕ » 

καὶ τοῦτο πλεῖν ἢ μυρίων εὖτ ἄξιον στατήρων, 
Ἂν ν ’ὔ »» ω 

αἱρούμενον τοὺς ἤττονας λόγους ἔπειτα νικᾶν. 

σκέψαι δὲ τὴν παίδευσιν ἣ πέποιθεν, ὡς ἐλέγξω. 
΄ “). Κι ΄“ 5 ἣν Ψ' 

ὅστις σε θερμῷ φησι λοῦσθαι πρῶτον οὐκ ἐάσειν. 
1045 καίτοι τίνα γνώμην ἔχων ψέγεις τὰ θερμὰ λουτρά; 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

νος ΄ ΄ 3 Ν Ν ἊΨ » 
οΟΤιὴ Κακιστον ἐστι Και δειλὸν ποιξι τον ἄνδρα. 

1035. ὑπερβαλεῖ: 566 οη 449. 
ῳ» 1036. καὶ... γε: οΓ 4. --- ἐπνιγό- 

μην : 586 οη 988. ΟΠ [λιο. γοηι. 17, 
ὃ δὲ μάλιστά με ἀποπνίγει, τοῦτ᾽ ἐστίν. 
71ἀ. Οαἰαρί. 12, ἕν με πνίγει μάλιστα. ---- 
τὰ σπλάγχνα: «ο( αη. 1006. 

1040. ἐν ταῖς δίκαις : 5660 ὝΟὐἹῖί. 
ΙΝοίε5. δίκαι αἸνγὰγ8 ἀθηοίθβ ἰαιυ-ϑε8, 
ῬΥ,οῦθ8868 δεζογα α᾽ σοί, ον θη ἴῃ πο. 

Ϊ. 28. 2, δίκας ἤθελον δοῦναι, ἃπὰ ν. 

27. 2, δίκας ἴσας καὶ ὁμοίας δίδωσι, δῃηα 

ἴῃ Αθβοῆῃ. ϑιρρί. ΤΟΊ, δίκας ἄτερ πημά- 

των διδοῖεν. 

1041. πλεῖν : {15 ΤΟΥΤῚ 15 ποῦ τι564 
ἴῃ ἱταρϑᾶγν, Δη 15 ΤΆΤΘ ἴῃ ῬΤΟΒΟ. ΚΙ. 

ϑρνυ. 25, 1,4. πλεῖν (ΟΥ̓ ΤΊΟΓΘ ἀΒ1Π}Υ 

πλεῖν ἤ, ΜὨΙΟΏ Οὐοῦ σϑβϑύογθβ θυ υυ- 
ὙὙΠΟΓΘ) 15 πι864 ῬΘΙΌΤΘ ΠΌΙΉΘΓΔ]8, 68Ρ. 
ἴη Ατ., ψὶτπουῦ Ῥοΐηρ 1056} ᾿πῆθοῖρα 

δῃᾶ τιῃουῦ αἰξοοίπρ' [Π6 οἀ586 οὗ {Π6 

ν΄ 

ΠΠΊΘΥΆΙ. ΟΟΙΡΑΙΘ Ρ]ὰ5 ογύϊδ 
Ρατύο ἱπίοτγξροῦδ (80]. 808.).. Η. 
θ47: Θ Ἴ7; ἘΝ ΟΣ 

1042. ἔπειτα: ἐλοη εἰ, ΟΥ̓ 1249; 
Παη. 206; Αυὅ. 29; ΔΑοἶ. 291, μόνος 

σπεισάμενος εἶτα δύνασαι πρὸς ἔμ᾽ ἂπο- 
βλέπειν. 

1043. ΤῊ νοῦβ6 15 ϑἀαγθββοα (ὸ 
ῬΒΙαΙΡΡΙάθβ, απ 1046 ἴο {πὸ δίκαιοϑ. 

1044. (7. 991. -- πρῶτον : ΟΟΥΤΕΙ. 
ἴο εἶτα ἴῃ 1088. 

1045. τίνα γνώμην ἔχων: Ρ111ο- 
ΒΟΡΠΪΟΔ] ῬΠΓΔΒΟΟΙΟρΡῪ, λοίαϊπφ ιυϑδαΐ 
ἐμθονῃ, 1.6. 0 τοϊαξ γοαβοΉ ὅ 

1046. ποιεῖ: ὦ --, 88 ἰη 8988, 1009, 
οἰςΞ. ΤΠ1βΒ νοῦ δῃηᾷᾶ [118 ἀογϊναῦνϑβ 
οἵἴζθρῃ βᾶνθ {πΠ6 ἤγβδύ βυ]]1 8016 ΒΠογῦ. 
Τὴ ἔδοΐύ, βοῖὴθ Μ88. 8η4 ονϑῇ Β0116 ἴῃ- 

ΒΟΓΙΡΟΠΒ Β5ΠῸΝ ποεῖν, ΥΠ]ΟῚ 15 60η- 

Βιἀογρα Ὀγ οογίαϊῃ ἃποϊρῃῦ ροΥϑΙηΙηδ- 
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ΑΔΙΚΟΣ. 

δια ἢ »Δ Χ ,ὔ δ΄ Ὁ ΄ὕ, ᾿ κ Ψ 

ἐπίσχες" εὐθὺς γάρ σ᾽ ἔχω μέσον λαβὼν ἀφυκτον. 
’ὔ ,ὔ »“»“ “ Ν ’ Με ὦ Ξ, ΕῚ καί μοι φράσον, τῶν τοῦ Διὸς παίδων τίν᾽ ἄνδρ 

ἄριστον 
ν ’, 3 Ν ’ ᾽ς “ 

ψυχὴν νομίζεις, εἰπέ, καὶ πλείστους πόνους πονῆσαι; 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

τ05δ0 ἐγὼ μὲν οὐδέν᾽ Ἡρακλέους βελτίον᾽ ἄνδρα κρίνω. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

ποῦ ψυχρὰ δῆτα πώποτ᾽ εἶδες Ἡράκλεια λουτρά; 

καίτοι τίς ἀνδρειότερος ἦν; 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

ὰ κ᾿ ΄, 5. 3 
.-αἡὐὁ ΤΩ νεανίσκων αξει δι 

ΤΙ η5 ἃ5 ὅπ:6 Αὐὔ. ἔογπι οἵ {πΠ6 πογᾶ. 
Οομηρατῖο ροϑίδ. : 

1047. ἐπίσχες: λοί! Οὗ Εφ. 847, 
918; Παη. 822 ; Κεβρ. 829. Οτδίϊῃ. 70, 

ἐπίσχες αὐτοῦ (7ιιδέ {᾿6γ6), μὴ πέρα 
προβῇς λόγου. --- μέσον: {Π6 ὙΤΟΒΙΟΥ 
ὙΠΟΠῚ {Π6 δηίαροηϊδῦ Πα 56]1Ζϑὰ 

'ᾳτουπᾶ {πὸ πὴ 4α]6 οὗ [Π6 ῬοΩ͂Υ νᾶ 
Ὑθραγαρα 85 νἰσίθδ!!ν ονθσοοηθ. (ἡ 
Εφ. 888; απ. 409; 44εἰ. δ71, ἐγὼ 

γὰρ ἔχομαι μέσος. Εεεὶ. 200, μέση 
γὰρ οὐδέποτε ληφθήσομαι (111.)}Ρ. Ατὶ- 
βίορῃοο Οοπι. 8, δεῖ τιν᾽ ἄρασθαι μέσον 
τῶν παροινούντων, παλαιστὴν νόμισον 

᾿Αργεῖόν μ᾽ ὁρᾶν. --- ἄφυκτον : γοῦν ἴουν 
ΒΠΏΡ]6. γοῦρθα] 8475. ἴῃ -τός πᾶν δοί. 
τηοϑηΐηῃρ, 88 θνητός, δυνατός (Δοῖ. πα 

Ῥ455.); θα Πθη το πον πορ. ὈΥ ἀ- 

ΠΟΥ ΤῸ ΠΊΟΓΘ ἔτγοα., Ὀπὺ 5111} ΤΆΓΟΙΥ, 
80 864, 5 ΤΏ. Υἱ]. 29. 8, αἱρεῖ τὴν 
πόλιν ἀφυλάκτοις τε ἐπιπεσὼν καὶ 
ἀπροσδοκήτοις. Χροη. ΠὨοεϊϊ. 1. 2. 
21, εἰσιόντας δ᾽ αὐτοὺς ὄχλος περιεχεῖτο 
πολύς, φοβούμενοι μὴ ἄπρακτοι ἥκοιεν. 

--»“-΄ 

κκ" "5 3 Ἁ ἂρ ἊΨ Ὅ σι 

ταῦτ ἐστὶν αὐτ ἐκεῖνα, 
ε ͵ὕὔ ͵7ὔ 

ἡμέρας λαλούντων 

(ἄπρακτος ἴῃ {Π|8 Β6η86 158 ὙΘΙῪ ΟΟΤΗ- 
τη0η.) Ηδποο, ΔΙ ΠουΡῊ ἄφυκτον οΟὐ]α 
ΡῈ Ὄχρ] αἰπϑᾶ ἃ5 πϑαῦ. οορῃιαΐθ ΟἹ. οὗ 
λαβών ΟΥ ἔχω, ἴΐ 15 ποῦ ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ ἴο 

γοϑοσύ ἴο {15 θα] δίῃ. 
1051. Ἡράκλεια λουτρά: ννὰ8 ἃ ΘΟἸη- 

Τη0) ἀοβιρπαίίοη οἱ 81} ὑγ τὴ ΒΡΥΪΏΡΒ, 

8ἃ8 ἰβ5 δἰϊοβίθα ῬῪ ἀἴῃ. δ12:}. δπὰ 

οἴμουβ. ὙΤπαῦ ἰῃ6 ΘΑ ΗθυδοΟ 68 

τη τοῦγοϑ ΒΙπηβο] ἢ, Αἴμθηα (ΟΥ 

Ἡδρμδοβίμβ) οαΠ] θα ᾿ηΐο οχἰβίθηοθ ἴΠ6 
ὙΓΔΤΠῚ ΒΡΙΪηΡΒ αὖ ΤΠουΟΡυΔ6. (ἰ 
Ῥιβαπᾶον, Πεγαεὶ. ἘῪΡ., τῷ δ᾽ ἐν Θερ- 

μοπύλῃσι θεὰ γλαυκῶπις ᾿Αθήνη | ποιεῖ 

θερμὰ λοετρὰ παρὰ ῥηγμῖνι θαλάσσης. 

Αὐ {ποβ6 βρυίπρβ βίοοα 8η δἰίαν οἵ 
Ἡσδοῖοθ.. Οὐ Ἠὰΐ. νἱῖ. 16. 16. 

1052. αὔτ᾽ ἐκεῖνα: “πα βΒατη6 οἸά 

Β0ηρ." ὅθ ου 206. (ὐ 906; ας, θ4, 

τοῦτ᾽ ἐστὶ τουτὶ τὸ κακὸν αὔθ᾽ οὑγὼ 

᾽λεγον. 
1053. δι ἡμέρας: (ρ6π.), αἰ αν 

ἴοι, ἀεί Ὀρὶπρ αἰτσαγ5 ἴῃ ὑπ6 Βθη86 οὗ 
μαδι(ιαιῳ. 
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πλῆρες τὸ βαλανεῖον ποιεῖ, κενὰς δὲ τὰς παλαίστρας. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

τοδδεῖτ᾽ ἐν ἀγορᾷ τὴν διατριβὴν ψέγεις" ἐγὼ δ᾽ ἐπαινῶ. 
εἰ γὰρ πονηρὸν ἦν, Ὅμηρος οὐδέποτ᾽ ἂν ἐποίει 

Ν ΄, δε: νι: λ δ τὸν Νέστορ᾽ ἀγορητὴν ἂν οὐδὲ τοὺς σοφοὺς ἅπαντας. 
ΕἿΣ δη 3 9 00 9 Ν λῷ ἃ δὲ Ν 

ἄνειμι δῆτ᾽ ἐντεῦθεν εἰς τὴν γλῶτταν, ἣν ὁδὸϊ μὲν 
» “- ΄ 9 - 3 ἢ κ ΄ 

οὔ φησι χρῆναι ᾳοὔἘ νέους ἀσκεῖν: ἐγὼ δὲ φημί. 
1060καὶ σωφρονεῖν αὖ φησι χρῆναι: δύο κακὼ μεγίστω. 

3 Ν Ν Ν Ν “ “Ἅ. ΄,ὕ ΕἸ 3. ΕΝ 

ἐπεὶ σὺ διὰ τὸ σωφρονεῖν τῷ πώποτ᾽ εἶδες ἤδη 
5 7 ’ ’ὔ ’ὔ αν 5 ΄ὔ ἀγαθόν τι γενόμενον, φράσον, καί μ᾽ ἐξέλεγξον εἰπών. 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

πολλοῖς. ὁ γοῦν Πηλεὺς ἔλαβε δι᾽ αὐτὸ τὴν μάχαιραν. 

1055. Ποΐρθγθποο 15 πηϑᾶθ ἴο 991. 
1056. ἂν... ἄν: {Π15 ῬΑΙΙΟ]6 18 

οἴΐζοῃη στορϑαίθα ἴῃ δροᾶ., οἰὑποὺ 10 

σῖνθ διηρῃδβῖβ, ΟΥἠΎ ͵ο Το ηα [Π6 
ὨΘΆΓΟΙ οὗ 15 ῬΥΘΒΘΠΟΘ ἴῃ [Π6 56ηΐ. 

ψγῃ6η ἰὖ 15 ἔα Υ Τοιηονοα ἔγομ 18 γΘΓΌ. 
ΤῊΐ5, Οὗ σουΓδ86, 18 650. ΘΟΙΏΠΊΟΠ ἴῃ 

πορ. βθηΐβ., 885 Επγν. 7}70᾽. 1΄. 246, οὐκ 
ἂν φθάνοις ἄν. 1}|0η, 222, οὐδ᾽ ἂν ἐκ 
σέθεν ἂν πυθοίμαν. ΑΥ. Αυ. 1147, τί 
δῆτα πόδες ἂν οὐκ ἂν ἐργασαίατο; (77. 
Εφ. 11; Αυ. 829; Τλεβηι. 196; 1,5. 

191, ἀηᾷ οἵζοη. ΑΟΜΈΊ. 42, 8 ; Η. 864. 

1057. ΟΣ δια. 11. ὃ. 24171., ὅΤοῖσὶ 
δὲ Νέστωρ [ ἡδυεπὴς ἀνόρουσε, λιγὺς 

Πυλίων ἀγορητής. [1ὑϊά. 490, ἀγορὴν 

κυδιάνειραν. ΤῊΘ ΒΟΡΠΙΒΙΤΥ 15. {γ88- 

ΡῬαγθηΐ. [ΙἋἢ {π|58 ἔστ γο]οβ πι86 οἵ {Π6 
Ροοίβ ἴῃ δριπιοηίαίίοη, [Π6 ἄδικος 
ΒΠοΥ5. ἃ ΚΌΠΟΓΔΙ ΠΠΚΘΠη658 ἴο Ῥτγοίαρο- 

τὰ8. ΟἹ ῬιΙαῦ. υοί. 539 ἃ», ἡγοῦμαι 
ἐγὼ ἀνδρὶ παιδείας μέγιστον μέρος εἶναι 

περὶ ἐπῶν δεινὸν εἶναι" ἔστι δὲ τοῦτο 

τὰ ὑπὸ τῶν ποιητῶν λεγόμενα οἷόν τ᾽ 

εἶναι ξυνιέναι ἅ τε ὀρθῶς πεποίηται καὶ 

ἃ μή, καὶ ἐπίστασθαι διελεῖν τε καὶ ἐρω- 

τώμενον λόγον δοῦναι. ---- σοφούς : ΒΌ0 ἢ 
ΤΏΡ ἃ85 Οάνββουβ, δ] Π88, εἶθ. Τὴ 

ῬΙαῦ. γοὶ. 816 ἃ, Ῥγοίαρουδβϑ πη8 685 
ἩΟΠΊΘΙ ΠἰπΠ]561} ἃ ΒορΡ 80. 

1060. κακώ: 1.6. τὸ μὴ ἀσκεῖν τὴν 

γλῶτταν 8Π6 τὸ σωφρονεῖν. 
1063. πολλοῖς: ΔΉΒΥΟΥ ἴο τῷ ἴῃ 
1061. --- Πηλεύς: οἱ ἨοΥῖ- Θα. πὶ: ἢ. 
111., παυσαῦ ρΡᾶϑθῃβ ἀδύυπι Ρο- 
1.68 Τατγύϑδτο, Μαρποββδιὴ ΗἸΡ- 
ῬΡοϊγίθη ἅπὺπ ἔαρὶῦ Δ ΡΒΌΣΠΘΠΒ. 

Η]ἹΡΡοΙγνίθ (οὐ Αβίγαδῃδ), νγθ οὗ 
᾿Αοαδίαβ, Κίπρ οἱ Τοϊουβ, ἔδι!ηρ ἴο 

τὶ {π6 αἰδροίομβ οὗ Ῥρϑίθαβ, πηϑᾶθ 

ΒΔ Πἄοσοιιβ ΤΟργοβοηΐαίοηβ ἃρδϊηβῦ 

Ηΐπ ἰο. ΠΟΙ Πυβραηα; ΨὙΠΘΓΘΌΆΡΟΙ 

Αοαβίαβ αἰζοιηρίθα το Ὀγΐηρ δρουΐ 
{ῃ6 ἄρα οἵ Ῥοίθὰβ ὈΥ πηθδη8 οὗ 
ΤΥΘΘΟΠΘΥΥ ὙΠΘΠ Π6 νγᾶἃ8 Οἢ. ἃ ΟΠ886 ἴῃ 

1η6 ἔοτοβίβ οἵ Μουπύ Ῥοιίοηῆ. “Βυΐ 

1π6 »οᾶβ οοβ86 ἴο σϑινναγα Πΐτη ΤῸΓ Π18 

τηοαογαίίοη ; 80 {ΠΥ ρῥτονϊ θα ἢΐτη 
ὙΠ ἃ ἄαρσρονῦ (παρ Ὁ. Ηθρμδθβίμβ) 
γγΠ10}) ῬΟΒΒΘΒΒΘαῖ ῬΓΌΡΟΥΙ685. 80 ψΟη- 

ἀουῖα] {πᾶὺ ᾿ἰῦ ΘηδὈ]οα Ὠΐτη ἴο ΟΥΘΥ- 

ΘΟΙῚ6. 811 δηϊαροηΙβίβ, ᾿Αραβίυβ Ὀ6 

-- 
΄ “- ὰ 

.. ὦ που δου Ὑ πεν πο πον... αὐ σχ δ )ὲ ἄς ζ πὰ 
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ΑΔΙΚΟΣ. 

μάχαιραν; ἀστεῖον τὸ κέρδος ἔλαβεν ὁ κακοδαίμων. 
1066 Ὑπέρβολος δ᾽ οὐκ τῶν λύχνων πλεῖν ἢ τάλαντα πολλὰ 

εἴληφε διὰ πονηρίαν, ἀλλ᾽ οὐ μὰ Δί οὐ μάχαιραν. 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

καὶ τὴν Θέτιν γ᾽ ἔγημε διὰ τὸ σωφρονεῖν ὁ Πηλεύς. 
δ: 

ΑΔΙΚΟΣ. ΕΞ 

Ὁ 9.9 Ἶ να σι γα 9 4. ᾧ ΕἾ 5. : ᾿ πὰ ἢ κ 
κἀτ᾽ ἀπολιποῦσά γ᾽ αὐτὸν ῴχετ᾽ " οὐ γὰρ ἣν ὑβριστὴς 

ΟΔΙη6 Δγατ6 οὗ {Π15 δηα, θη ῬΘΙΘαΒ 

Ὑγἃ5 ἅ5166}, ῃΠ6 σοποθα]θα {Π6 ἀδαΡῬΌΓ, 

ἴῃ ΟΥ̓ΘῚ {πΠαὺ ῬοΙθιιβ, τ Π116 ΒθαγοΠἰηρ 

ἴοῪ ἰὖ, τηϊρσηῦ 411] ἱπίο 1η6 Πδηαβ οὗ 

1π6 Οφηίδαγσβ. ΤῊ 5 γοῦ]α Πᾶνα οδαβρα 
μἷβ σαΐπ, Πδα ποὺ Οπίτοη (δικαιότατος 
Κενταύρων) αϑϑἰδύοα Πΐτη ἴῃ ῬΓΟΟΘΌΓΤΙΠΡ' 
15 ἀασροῦ, τυ ἢ Β1ο} 6 ΤΠ6η οΥου- 
ΟδΙὴ6 {πο86 τηοηβίουβ οὐ {Π6 τηοὰη- 
ἰαἰη 5." Ῥσθ!]οσ. ΩΓ Ῥιπα. Λγθηι. 4. 80 ΤῈ, 
5. 20, Ἠδ65. ΕὙρ. 85 ((ἀορ 1] Πρ]. 

1064. ἀστεῖον : πἴοο, οὗ ΘΟΌΓΒΘ ἱσοηΐ- 
ἴοα!. 

1005. Ὑπέρβολος : 566 οη 0235, ἀηᾶ 
Ἐς. 1304. ΟΦ .8170. -- ὁ ἐκ τῶν λύχνων : 
ἦ.6. ὃ ἐκ τῶν λυχνοπωλῶν, αδὺ ἃ8 {Π6 

ἄθδιϑὺ ἴῃ Ὀϊγᾶβ 15 οδ]]Ἱθᾶ ὁ ἐκ τῶν ὀρ- 
νέων, Αυ. 13. οἱ λύχνοι, τὰ ὄρνεα, εἴο., 

ἀοβίσμιαΐθ ραγίβ οὔ {Π6 τηδυκοῖ. 8366 
οη ᾳ. 867 «πὰ 1575. --- πλεῖν ἢ πολ- 
λά: ς Ῥρι. Αρῆλον. ἴ, μαρτυριῶν πλέον 
ἢ πάνυ πολλῶν ἀναγνωσθεισῶν. 

1066. πονηρίαν : 800. ἴο {πΠ6 50} ]. 
ἰῦ νγὰβ ἢἰβ δ Όϊ ἴοὸ τϊχ Ἰοδα νι {ΠῸ 
ΟΟΡΡΟΓΙ ουΐ οὗ ὙΠΟ Ὴ ἢ6 τηδ6θ ἸΔΠ208 ; 
θαΐ ΟἿΠΘΙ ΚΗΔΥΘΥΥ τηϊιϑὺ Ὀ6 τηρθδηΐ 

ΠΘΓΙΘ. ---οὐ μὰ Δί οὐ: 566 οἡ 817. Οἡ 
1αη. θ4ῦ, 1043. Μροπαπά. 28ῦ, οὐκ ἔλατ- 

τον, οὔ, μὰ τὴν ᾿Αθηνᾶν. Ῥ]αΐ. 7αε]ι. 

100 6, οὐ μὰ τὸν Δία, οὐ χαλεπὸν εἰπεῖν. 

Χρη. ες. 1. ἴ, οὐ μὰ Δί οὐκ εἴ τι 

κακόν, τοῦτο κτῆμα ἐγὼ καλῶ. 74. 21. 

7, οὐ μὰ Δῦ οὐχ οἱ ἂν ἄριστα τὸ σῶμα 
14. ϑψηιρ. 2. 4, οὐ μὰ Δί᾽ οὐ 

παρὰ τῶν μυροπωλῶν. 
1067. Θέτιν : 4ἀοο. ἰο Ηοχῃ. 7|. χχῖν. 

δ09 1, Ηρϑτὰ οἱαίπηβ ἴο ἢᾶγνθ σγρϑαγϑᾶ 

ΤΠοίϊβ 8Δπα τὸ πᾶν Ὀοβδίουθα ΠῸΡ 
ὍΡΟΙ ῬΘΙΘιι8, δεοσαιι86 ἐδ ἰαίίεγ' τρα8 ἰδαν 
ἐρ δ. οὔκ. τ Δὰ Ἐπ τ 100, 
805. Βυΐῦ Σποίπμου. βίοιυ γγὰβ {πδΐ 
Ζροὺβ πα Ῥοβοίἄοῃ νόοοθαᾶ ΠΟΥ, πα 

{παῦ ΤΠΘΙΪβ ΟΥ Ὰ ῬΓοΙηθίμθιιβ Παυϊηρ 

Του ρα]οα {Π6 γ70}1}} οὗ ἔαΐθ, {πΠαὺ ἃ 501 

οὗ ὙΠούβΒ ἀπα Ζροιβ 5ῃοι]α ὈΘΟΟΠΙΘ 
{Π6 ΤΌΪ]ΟΥ οὗ {Π6 πηΐγουβο, {πὸ σοῦᾶβ 

ἀρουθθα ΠΟΥ τηϑυτίαρο ἢ ῬΟΙΘαΒ. 
Ιη Ηοπ. 7|. χυ !. 4532 Εἴ,, ΤῊ 5. οοτη- 
ΡΙαἰπβ {παῦ Ζθὰβ Πᾶ8 σοι 6] 164 ΠΟΓ 

ἀραϊηβῦ ΠΟΥ νΥ01}] [0 ΤΠΔΥΤΥ {Π18 Το ΐα] 
ΤΏ8, ὙΠῸ ΠΟῪ γήραϊ λυγρῷ | κεῖται ἐνὶ 

μεγάροις ἀρημένος (τυογῊ Οἱ). 8.00. 586 
ΠαΐΌΓΑΙΠΥ Βροηῦ ΤῸ} οὗ ΘΙ {{ΠπῚῸ 
ὙΠ} ΠΟΥ β᾽βίθυβ, [π6 Νουρὶ 5, απα τ ἢ 

ΠΟΙ οἱ δίπουν, Νογοιιβ, ἴῃ {π6 ἀθΡ.}}8 

οὗ {η6 804. Ασοογαϊηρ)ν, τ μθ Δ ΟΠ1]- 
165 τῃηϑηζίοηβ Πἰβ {λΊΠΟΥ ἴῃ {πὸ Π|ΙΔά, 

6 Αἰνγανβ Θομποοῖγοβ οὗ Πΐπη ἃ5 Ῥοϊπηρ 
ΙοΠΟΙν ἀπα ἀοβουίθα, ἃπα ποῦ ἘΠΩΘΥ 

1Π6 σατο ἀπᾶ ργοϊθοίοη οὐ μἷβ αἰνῖηθ 
οοηβοσί. ϑοιπονμαῦ αἰ οσθητν ΔΡΟ]- 
Ιοᾶ. 111. 13.106. ΤῊ ἄδικος λόγος 418- 
ἰοτίβ {πὸ Ἰορσοπᾷ το βϊῦ δ ῬΌΓΡΟΒΘΒ. 

1068. ὑβριστής: ΠοΙῸ ἃ ιοαπίοηίῃ 

ἔχωσι. 
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ΦΝ Ὁ Ν 5 “Ὁ ’ - ’ ’ οὐδ᾽ ἡδὺς ἐν τοῖς στρώμασιν τὴν νύκτα παννυχίζειν- 
τοτογυνὴ δὲ σιναμωρουμένη χαίρει. 

ν ᾿Ὶ ἰοὺ ͵7 

σὺ δ᾽ εἶ κρόνιππος. 
’ Ψ ον 7 9 ω. ἴω [2 

σκέψαι γάρ, ὦ μειράκιον, ἐν τῷ σωφρονεῖν ἅπαντα 
ἊΨ ε ΜᾺ 3 ΝΗ ’ 3 ἴω 

ἄνεστιν, ἡδονῶν θ᾽ ὅσων μέλλεις ἀποστερεῖσθαι, 
παίδων, γυναικῶν, κοττάβων, ὄψων, πότων, καχασμῶν. 

καίτοι τί σοι ζῆν ἄξιον, τούτων ἐὰν στερηθῇς; 
1075 εἶεν. 

’ὔ 39 3 “Ὁ 3 .Ν ῪΜ ’ὔ 5 ’ὔ 

πάρειμ, ἐντεῦθεν ες τᾶς ΤῆῊς φύσεως αναγκαᾶς. 

ἥμαρτες, ἠράσθης, ἐμοίχευσάς τι, κᾷτ᾽ ἐλήφθης' 
ἀπόλωλας: ἀδύνατος γὰρ εἶ λέγειν. ἐμοὶ δ᾽ ὁμιλῶν 

“ “Ὁ ’ὔ ’ὕ Ξ: ’ Ἂς 3 ’ὔ 

χρω Τῃ φύσει, σκιρτα, γέλα, νόμιζε μηδὲν αἰσχρον. 

μοιχὸς γὰρ ἢν τύχῃς ἁλούς, τάδ᾽ ἀντερεῖς πρὸς αὐτόν, 
ε 3 Ν ε » 3 9 35 Ν 795 δ “ 

1080 ὡς οὐδὲν ἡδίκηκας " εἰτ εἰς τὸν Δι εἐπανενεγκειν, 

ἰϊοοηέϊοιιβ ρογϑοη, ἴῃ οοπίγαβυ ἢ σώ- 
ρων. 
1069. ἡδὺς παννυχίζειν: 566. Οἢ 

905. ΗΓ 955. Θ᾽ 201... 
1070. σιναμωρουμένη : 10 δὲ ἱγεοαίεα 

ὑβριστικῶς. (ΟἿ. 10θ8. ---- κρόνιππος : 
ἔγουη Κρόνος, ἃ5 1ὖῦ 15 αδθα ἴῃ 929 (866 
Οἢ 9598), ἀπ ἵππος. ΘΙ ΤΙ] ΔΥΙΥ ΘΙ 
ζουτη6α κρονοδαίμων, κρονοθήκη, κρονό- 
ληρος, ἃ5 ΤΘΥΤΊ5 Οὗἁ ΤΟΡΙΟΔΟΉ. 

1071. ἅπαντα : 1.6. 411 [π6 αἸδεάνδη- 
᾿ τὰρο5 ΒΟ ΠΟΤ ἴῃ (ἃ ἔνεστιν), οἰε. 

1079. κοττάβων : [πΠ6 κότταβος νγ88 

ὃι ΒΡΟΥύ ἴῃ ΠΟ νγὰβ8 ἰοβίθα 5111] ἴῃ 

βίσΚίηρ ἃ βοἾΥΘΩ ΤΉΔΥΚ, βι8}}ν {Π6 

τηοπῖ οἵ ἃ ν 6556], νι ἃ 5118}1] 4φαδη- 

ἘΥ οἵ νἱἱῆθ {σον ἔΡο ἃ ΡΌΡ]ΙΘί. 
ΤΉΘΥΘ ΨΟΙΘ ΙΔ γδγϊοίϊθβ οὐ {Π6 
ΔΩ τΙΒο μη θηΐ. -- καχασμῶν : δοϊβίοτΟυ!8 
ἰανισ]ίον (μα ἰα 1). ΟΟἸΡᾶΓΟ κιχλισμός, 
{ΠπῸ σφίψχίο οἵ σἰτ]βΒ. 366 οἡ 989. 

1076. ἥμαρτες κτέ. : Ῥατγαϊδοίο ἢγ- 
ῬοΟΐΉ 6518, ΒΟ ΘΕ ΠΠη68 ἴῃ {Π6 ἀθοϊαγαίνο 
ΤΌΤ, ἃ5 ΠΕΙῸ ; ΒΟΙΠΘΟΠΏΘΒ ἸΠΊΘΥΤ., 85 

ἀσθενέστερος εἶ; τοῖς ἄρχουσιν ὑὕφηγοῦ, 
οι. ἌΑπατοί. 26: ΒοΙ ΘΕ 65 ᾿ΤΉΥ͂., 8.5 

παῖδες γενέσθωσαν - φροντίδων ἤδη πάντα 
πλέα, Απθρῃο, ΕῪΡ. 191. ---- τὶ: {16 

Ἰηο. Ῥτοη. Ῥγθβθηΐβ Π6 οὐἶτηθ (ἐμοί- 
χευσαΞ) 8ἃ8 ἃ ὑγἱγα] αἴΐοῖν. ΟΥἹ Εᾳ. 
1242. 

1078 χρῶ τῇ φύσει: ἱπάᾶπ]ρο 
παύατϑδθ. ΟἹ Ἰβοοῦς ὦ: 98) ἥδοίμεν 
ἂν τοὺς ἐν τοῖς ἄλλοις πράγμασιν οὐκ 

ἀνεκτοὺς ὕντας, ἐπειδὰν εἰς Ἄρειον πάγον 
ἀναβῶσιν, ὀκνοῦντας τῇ φύσει χρῆ- 

σθαι. 

1079. μοιχός: 1.6. μοιχεύων. --- αὐ- 
τόν : {π6 Βυβθαπηά. 

1080. ΤῊ ΡΡ68] ἴο {π6 θχδίηρ]ο 
οὗ {πΠ6 ροάβ 18 ποῦ οοχηϊο ἱπνθητίοη. 

ΟἹ Ἐπτ. ρρ. 4141{., ὕβρις 1 τάν 
ἐστὶ κρείσσω δαιμόνων εἶναι θέλειν" | 
τόλμα δ᾽ ἐρῶσα. πῃ Τὰγ. 7το. 948 Τ,, 

ἩΙρη, θοΐπηρ δϑκοα ΠΥ 5Π6 ἀοβουίθα 

ΟἿΘ ΠυβΡαπα [ῸΓ Δ πού ΠΟΓ, ΓΘ Ρ 165, τὴν 

θεὸν (ΑΡΠτοάΙ(6) κόλαζε καὶ Διὸς κρείσ- 
σων γενοῦ, | ὃς τῶν μὲν ἄλλων δαιμόνων 

ἔχει κράτος, [ κείνης δὲ δοῦλός ἐστι" 
συγγνώμη δ᾽ ἐμοί. Οὗ οουγβα ἘΣΊΡΊ- 
Ὧθ5 ἄοθβ. ποῦ ΔΡΡΤΟΥΘ 500 ἢ ΤΠΟΙᾺ]8Β ; 

Π6 ῬουίγαΥ 5 δὴ δοίμα] βίαϊο οἵ δἰξαϊυβ, 
Ῥοΐπρ π6 ἀγαχμηδίδυ οὐ {πὸ ΥΘϑ!]. -- 
ἐπανενεγκεῖν : 7Ὲ} ΟΥ αρροαΐ ἰο (88 
Δα ΠΟΥ ἴον ἃ {Ππ]ηρΡ}, ἀβαδ}}γ οομϑῦ. 

γΥἹ1 τὶ εἴς τινα. (. Ἐπ. Βαροοῖ,, 28 ἢ, 

καγ}. 
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-“ ν » Α Ν “ 

κἀκεῖνος ὡς ἥττων ἔρωτός ἐστι καὶ γυναικῶν" 
-. »ᾳἝ" »"»"» “Δ 

καίτοι σὺ θνητὸς ὧν θεοῦ πῶς μεῖζον ἂν δύναιο; 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

τί δ᾽, ἣν ῥαφανιδωθῃ πιθόμενός σοι τέφρᾳ τε τιλθῇῃ, 
ν Ν ’ ' ΄, ἈΝ ᾿ 35 ’ὔ ον 

ἕξει τινα γνωμην λέγειν Το μὴ ευρύυπρώῶώκτος ειναι; 

ΑΔΙΚΟΣ. 

“ἡ ΕῚ » ’ τ ἢ ,ὔ ’ ’ὔ 

1085 ὴΨν ὃ ευρυπρώκτος ». Τι πεισέται Κακον; 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

’ Ν 3" “Ἅ 3» “ Ψ ᾽ὔ ’ 

τι μεν ουν αν ετι μεῖζον πάθοι Τούτου πόοῖζε; 

Σεμέλην δὲ (ἔφασκον) νυμφευθεῖσαν ἐκ 
θνητοῦ τινος [ ἐς Ζῆν ἀναφέρειν τὴν 
ἁμαρτίαν λέχους. 71Ἁ. ]}1οη, 821, ἁλοὺς 
μὲν ἀνέφερ᾽ εἰς τὸν δαίμονα. Τ,γ58. 12. 
10, ὁρῶ τὰς ἀπολογίας εἰς ἐκεῖνον ἀνα- 
φερομένας. ῬΙαί. Α4ροϊ. 206, οὐ γὰρ 

ἐμὸν ἐρῶ τὸν λόγον, ὃν ἂν λέγω, ἀλλ᾽ 

εἰς ἀξιόχρεων ὑμῖν τὸν λέγοντα ἀνοίσω. 
ἘῸΓ {86 ἴηΐ. 88 ἴτηγν. 566 οἡ 880. 

1081. ὡς: ἀδοροπαάϊηρ οα {π6 ἰάθα 
᾿οὗ βαγίπφ ἱπηρ] θα ἴῃ ἐπανενεγκεῖν. --- 
ἥττων ἔρωτος : ΟΥΤΊΙΒ 5808 ἴ0 ΟΠ6 ἴη- 
γοϊνϑᾶ ἴῃ ἃ Ἰον- ὔξαϊν, Χϑη. (γγ. νἱ. τ. 
50, παῦσαι (φοβούμενος) - ἐγὼ γὰρ θεούς 
τε ἀκούω ἔρωτος ἡττῆσθαι, ἀνθρώπους τε 

. οἶδα φρονίμους οἷα πεπόνθασιν ὑπὸ τοῦ 
ἔρωτος. (ᾧὑ Τοῖ. Ευμ. ϊ. τ. 40, 
ἀθὰπιὶ 5686 'ἰπ ΠΟΙΪΠ ΘΠ 60Π- 
γνογϊβδ6 (ἴγτοιη ἴον ἴον. Ἰ)απδῦ). 
αἱ αὐοὴ ἀραμμ![ αὐ ὑφιμρ]ἃ 
ΘΔ 611 Βα πητη ἃ βΒοηϊζα οοποπέεϊί.} 
Ορο Βοιμαποῖο Ποο ποη ἴδοο- 
ΓΘ πι Ηρπορ Ρ]αΐ. δ ρ. 111. 891 ἃ 6 
Του 45 {Ππ6 οἰγου]αίίοη οἵἁὨ βιιο ἢ τὴν τ 8, 
πᾶς γὰρ ἑαυτῷ ξυγγνώμην ἕξει κακῷ 
ὄντι, πεισθεὶς ὡς ἄρα τοιαῦτα πράττουσι 
καὶ οἱ θεῶν ἀγχίσποροι. ὅ'86 4180 οη 904. 
1082. (Γ Βορᾷῃ. ἙἘτρ. 470, πῶς δῆτ᾽ 
ἐγὼ θνητός τ᾽ ἂν ἐκ θνητῆς τε φὺς | Διὸς 

γενοίμην εὖ φρονεῖν σοφώτερος. ἮρΙΘ 
ΒΟΥΘΥΘΥ, ἴπΠ6 ΡῬΓΟΌΪΘΙΩ νγὰβ ΠΟῪ ἴ[ο 
ῬΙΘα86. θυ ΟΣ. --- μεῖζον : οορηῃδία 

800. ΤΑῦΠΟΓ [ΠΔη δᾶν., ἃ8 μεγάλα (μέγα) 
δύνασθαι Τηο8 8 λαῦε φγεαΐ ροιυοεγ. 

1088. ῥαφανιδωθῇ : Αὐἴο Ἰανγ 414 
ποῦ Ῥυηΐβὴ Δ ΟΠ6 ὙΠῸ, ΠΡΟΠ 46- 

ἰρούπρ ἴῃ {πὸ δοὖ {πΠ6 Ῥοίγαυο οἵ ἢῖ5 

ἔτη γ5 ΠΟΠΟΥ͂, ΒΪ6 Υ Πἰπὶ ᾿ἰπβδίθαα οἵ 
Ρτοβθουζπρ ΠΐμΠ ἴοῸΓ μοιχεία. ΟἿ 1,γ5. 

1. 80. ΤΠΘ Πυβραπα οἵΐθη ρῥγοϊουτθ, 
ΒοΥΘΥΟσ, ἴο πᾶν {Π6 Ῥῃπὶβημηθηΐ 

ὮΘΙΘ πηρηϊοηρα (ῥαφανίδωσις) ἱπηϊοϊοα 
ὌΡΟΠ {Π6 ΟΥΙΓΏΪΠ8], ἴῃ ὙΠΟ οα86 ΠΟ 

480 τρορὶγθα Ῥϑουηΐαυν ἱπαριηηϊίν. 
ΟἿ ὅ.80]. οἡ ῥίιξ. 108, ῥαφανῖδας λαμ- 
βάνοντες ἔβαλλον εἰς τοὺς πρωκτοὺς τῶν 
μοιχῶν καὶ παρατίλλοντες αὐτοὺς θερμὴν 
τέφραν ἐπέπασσον. Ἷἵπιο. ΡεγοηΥ. 9, 
μοιχεύων ἁλοὺς μάλα πολλὰς πληγὰς 
ἔλαβε καὶ τέλος κατὰ τοῦ τέγους ἁλόμε- 
νος διέφυγε ῥαφανῖδι τὴν πυγὴν βεβυσ- 
μένος (ρἰιισφεα). 

1084. ἕξει τινὰ γνώμην : 566 οὐ 1045. 
-- τὸ μὴ εἶναι: {Π6 ρΟνΥΘΓΙΠΙ Πρ ΟἸιι56 15 
Θααῖν. ἴο δυνήσει καταρνεῖσθαι; ΐοποο 
τὸ μή, δος. ἰο ΑΜ. 98, 3. 

1085 - ΟΡΒ. {πὸ βίγσαπρθ 86 οὗ 
ὑτϊηηοίουβ υοίογο πὸ αἀἰπηοίογβ, 
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ΑΔΙΚΟΣ. 

,’ ' 9 5 ῪΝ “ἡ ῪΚΝἮὯἊ ΄--ἑ 9 “΄- 

τί δῆτ᾽ ἐρεῖς, ἣν τοῦτο νικηθῇς ἐμοῦ ; 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 
σιγήσομαι. τί δ᾽ ἄλλο; 

ΑΔΙΚΟΣ. 

φέρε δή μοι φράσον" 
συνηγοροῦσιν ἐκ τίνων ; 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

1090 ἐξ εὐρυπρώκτων. 

ΑΔΙΚΟΣ. 
’ 

πείθομαι. 
, ’ ΄Ν΄Ὸ 3 5 ’ 

τί δαί; τραγῳδοῦσ᾽ ἐκ τίνων; 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 
9 3 74 

ἐξ εὑρυπρώκτων. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

εὖ λέγεις. 

δημηγοροῦσι δ᾽ ἐκ τίνων; 

ΔΙΚΑΙΟΣ. “- 
3 3 Δ 

ἐξ εὑρυπρώκτων. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

ἄρα δητ' 
᾿Ψ ε 50" , 

1095 ἔγνωκας, ὡς οὐδὲν λέγεις ; 

1087. τοῦτο: οορπαία 800. τὶ 6 πᾶ δημηγόροι (ροριίαν ογαίογϑ, 1099) 

Ρᾶ88., 75 85 {π6 δοί. μάχην νικᾶν τινα 81 Οἴξοη {Πτ|8 βυϊριηδιζοα ὈΥ {πὸ 

ῬΘοομηο5 πῃ [Π6 Ρᾶ88. μάχην νικᾶσθαί ββνοιηῖο ροοίβΒ. 866 οἡ 'ῳ. 880. ἘΤΟΙῚ 

τινος. --- ἐμοῦ : ἴ0Υ {π6 ρθη. στ σοῦ 1000 οῃ, {Π6 νογᾷ εὐρύπρωκτος 18 ἃ 56ῃ- 

οἵ μόδα, ὃ Δα ἰπξουϊουγ, Βθ6 α... ΘΓΆ] ἰοσιη οὗ ΤΘΡΙΌΔΟΙ, διαοκαιατά. 

118,3. 8, 149; Ἄτ, ϑἔρρν, 41,19, 1095. οὐδὲν λέγεις : ἴῃ 64111Πρ’ εὐρυ- 

1089 ἢ, ὙΠ συνήγοροι (αἀυοοαί.8) πρωκτία [Π|6 5 Ὁ Τὴ Τὴ τὶ τὴ πὰ 4 1 πη, 108θ. 
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» »Ο 8 7 

καὶ τῶν θεατῶν ὁπότεροι 
 ς ͵ὕὔ 

πλείους, σκόπει. 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

Ν Ἁ »“ καὶ δὴ σκοπῶ. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

τί δῆθ᾽ ὁρᾷς; 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

πολὺ πλείονας, νὴ τοὺς θεούς, 
4, 

τοὺς εὐρυπρώκτους . τουτονὶ : 

1100 
- ἐν Αι 3 Ν 

γουν οι έγω κακεινονὶι 

, 

καὶ τὸν κομήτην τουτονί. 

ΑΔΙΚΟΣ. 

, “παι ΄“ 

Τὶ δῆτ έρεις ; 

ΔΙΚΑΙΟΣ. 

ἡττήμεθ᾽, ὦ βωνούμενοι. 

πρὸς τῶν θεῶν, δέξασθέ μου 

θοἰμάτιον, ὡς 
5 ῪΜ Ἕ ε “ 

ἐξαυτομολῷῶ πρὸς ὑμᾶς. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

1τιοδτί δητα; ρα τοῦτον ἀπάγεσθαι λαβὼν 

βούλει τὸν υἱόν, ἢ διδάσκω σοι λέγειν; 

1096. ὁπότεροι: 1.6. οἱ εὐρύπρωκτοι, 
ΟΥ̓ οἱ μὴ εὐρύπρωκτοι. 

1097. τί δηθ᾽ ὁρᾷς : αἰΐογῦ {Π15 τηοπο- 
τηθίον {πὸ {πὴρ οὗ ἃ αἰροῦν 15 [ἀκοὴ 
Ἃ}Ρ Ἐν {Π|ὴΗ᾿Ὸ δίκαιος ΒΟΥ αἰ Πἰ Ζίηρ [Π6 5Ρ60- 
ἰαΐοσβ. αὐ 1102 Πο σϑῆροίβ. 

1101. κομήτην : 566. οη 5349 ἢ. 
1102 7. ΤῊ πιδ]ουι ἐν οἵ {πὸ ξονο δ ἴῃ 

οἷρῃμ ῬΘΟΡΙΘ ἀθοϊάθβ ουθὴ ἴῃ ἃ 4τ|68- 
τἴοπ ΟὗὨἨ τηογα]ν, ἀπα {πιὸ δίκαιος, Θοη- 

Γοββίπρ ΠΪΤηΒΟ] ἢ γὰπα 564, ἀοβογίβ 
ἴο {Π6 ΒΙΓΟΠΡῸΓ Β᾽46. 

1108. θοἰμάτιον : {παὖ Π6 ΠΊΔΥ τη 
ΤΏΟΓΘ 5 ΠΕ0Ὶν, πΠ6 {γονγΒ οἱἕ 18. ἱμά- 

τιον. ζ. ἘΠΕ ταν αἴ," 26; 22, η1] 

οπρίοπίϊπτη [ ππιατπι8 οαβύγα Ρ6- 

ἴο. Χοη. “Ἵπαῦ. 1. το. 8, ἡ δὲ Μιλησία 

ἐκφεύγει γυμν ἣ πρὸς τῶν Ἑλλήνων. --- 

» 1Π6 δοίου Βρσδηρ' ἔγοπι {Π|Ὸ βίαρθ 
1πΠ6 οτοποβίσα ἃηα ὑπ αγονν 

ὉΡῚ ἃ 5146 θηίγαπορ. 

1105. Οπ {πὸ Γεῤβαλ, ἀνὰ οὗ {{|18 
νὰ {πῸ Ῥγοοραϊηρ βοθηθ, πα {ΠῸ 

πὴ ΡΟΒΒ 1 ΠΠ ν οὗ Ργοάποίηρ ἴῃ ἔνγο 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

δίδ ἿΝ Ὁ ἣν ’, ϑ' ὧὦϑ 

ίδασκε καὶ κόλαζε καὶ μέμνησ᾽ ὅπως 

εὖ μοι στομώσεις αὐτόν, ἐπὶ μὲν θάτερα 
Ὁ ὃ δί τ Ν μὰ Ε ὧν 3 “ ΄ οἷον δικιδίοις - τὴν δ᾽ ἑτέραν αὐτοῦ γνάθον 

, τας, οΡΙν 3 χ , , ᾿ἰοστόμωσον οἷαν ἐς τὰ μείζω πράγματα. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἀμέλει, κομιεῖ τοῦτον σοφιστὴν δεξιόν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

3 Ν Ν 3᾽ “5 ΄, Ν , 
ὠχρον μεν ουν, οιμαι γέ, και κακοδαίμονα. 

ΧΟΡΟΣ. 

χωρεῖτέ νυν. οἶμαι δέ σοι ταῦτα μεραμειο σειν. 
χει τοὺς κριτὰς ἃ κερδανοῦσιν, ἦν τι τόνδε τὸν χορὸν 

ὠφελῶσ᾽ ἐκ τῶν δικαίων, βουλόμεσθ᾽ ἡμεῖς ̓ φράσθι. 

ΒΟΘΠ65 ὙΠ ΟἿΪΥ {Π7Ὸ6 δοίουβ, 566 
Τηίτγοά. ὃ 401. 

1108. στομώσεις : [18 γ ΘΥΌ, ὙΠΟ ἢ 
15. ῬΙΌΡ. πιρα οἵ σοηγουίπρ ΤΟ ἰηΐο 

βί661, 185. οὔΐθη θη] ουϑα τηθίδρ ΠοΥἽ- 
ΟΔΠΥ οὗ {γαϊηϊηρ 0Πη6 ἴο 5ρθ8ῖς. (κ 
1160, ἀμφήκει γλώττῃ. ῬΟΙ]. 11. 100, 

ἔστι δὲ καὶ στομῶσαι σίδηρον. ᾿ἊΑρι- 
στοφάνης δὲ στομῶσαι εἴρηκε τὸ λάλον 
ἀπεργάσασθαι (πιαΐτο ἑαϊκαίυ6). (Ο411188 
Οοτη. 21, τραυλὴ μέν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἄνεστο- 

μωμένη. ϑορΡῇ. Ο. (΄. 194 ἔ-., τὸ σὸν δ᾽ 

ἀφῖκται δεῦρ᾽ ὑπόβλητον στόμα, πολλὴν 

ἔχον στόμωσιν. Λῃᾶ γοῦ τὴν γνάθον, 
1109, βθοϑιὴβ ἴο ἱπαϊ]οαίο {παῦ (η6 Ῥοοί 
Πα τΠ6 ἰταϊηΐηρ οὗ ΠΟΥΒ6Β ἴῃ 15 τη] ΠΩ͂, 
-ἐπὶ θἄτερα : ὁπ {}ι6 ὁη6 5416, ΥΘσ. ]ΔΥ]Υ 
ἴη {Π6 Ρ]. (ΚΓ ῬιΙαῦ. τοί. 815 ἃ, ἐκ 
μὲν τοῦ ἐπὶ θἄτερα Καλλίας, ἐκ δὲ τοῦ 
ἐπὶ θἄτερα ὃ ἕτερος τῶν Περικλέου“. 

Ἐὰν. Βαςεῖ. 1129, τἀπὶ θἄτερα. 
1109. οἷον δικιδίοις : ,“έ 7ὺ᾽ 58πια 

διι115. ΤΠΘ ἀαΐ. οἵ ῬΌΓΡΟΒΘ ὉΓ βυϊΐε- 

ὈΙΘΉΘ55 [ἢ ΘΟΠΠΘΧΙΟΙ ὙΠ οἷος 15 ΓΆΥΘ. 
Βοιηθσηδῦ αἸΠογθηΐ δηα 4150 ἀουθύξα} 
156. Το. γἱ. 12. 2, καὶ τὸ πρᾶγμα μέγα 
εἶναι καὶ μὴ οἷον νεωτέρῳ βουλεύ- 
σασθαι. 'ΤῚΘ ΠΟΥΙΏ8] πϑᾶρθ 15 566 ἴῃ 

οἵαν ἐς, 1110. ---- αὐτοῦ : {π15 οου]α πού 
βίαπα Ῥούγνγθθῃ {Π6 ατγῦ. ἀπ ποῖ θαΐ 
ἴου {Π6 αὐ]ρ. ἑτέραν. Ἡ. 6786; 6. 

142, 4, κ. 1. 
1112. ΤῊΪΒ νϑῦβθ, 17 αββίρῃρα ἴο 

Βἰσορβίδαᾶθβ, νοῦ] ΟἸΔ5ἢ νι 1171. 
1114-1190. Α ῬΑγΓί4] Ραγα 8818, --- 

Δ ΟΡΙ στ Ποῖ. ΜδηΥ οοΙηθαϊοβ δα 
ἃ ΒΘΟΟΠΑ͂ ΡΑΓΆΆ 518, γΥ ΠΙΟΠ νγἃ8 ΔΙ ΆΥ 5 
ἸποοΙηΡ]θίο. 

1114, σοί: ϑίτορβίδαθβ. 
1115, τοὺς κριτάς : ῬΓΟΙΘΡίΪΟ 800, 
1116. τῶν δικαίων: {πΠ6 5'πηρ. 18 

ΤΟΥ͂Θ ΘΟΠΙΏΟΠη, θὰᾷὺ Μομπδπᾶ. Μοποϑί. 

190, ζὥτει συναγαγεῖν ἐκ δικαίων τὸν 

βίον. 
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᾿ ᾿ , Ἃ - β ΑἾ θ᾽ .. ὦν ΜΉΡ Ἢ ΄ 
πρωτα μεν γάρ, ῃν νεὰν ουλὴηὴσῦν εν ωρᾳ τους αγβους, 

- ’, πο νυ "“ 3 3», ν 

ὕσομεν πρώτοισιν ὑμῖν, τοῖσι δ᾽ ἄλλοις ὕστερον. 
“ Ἂς ’ὔ Ἂ ἣ 3 Α͂ ΄ 

εἶτα τὸν καρπόν τε καὶ τὰς ἀμπέλους φυλάξομεν, 

1190 ὥστε μήτ᾽ αὐχμὸν πιέζειν μήτ᾽ ἄγαν ἐπομβρίαν. 
ΕῚ ».. 59 ΄ ε κα Ν ᾿- ᾿ , 
ἣν δ᾽ ἀτιμάσῃ τις ἡμᾶς θνητὸς ὧν οὔσας θεάς, 

, Ν “- Ν Το δα - ,ὕ ΄ὕ 
προσέχέτω ΤΟΝ νοῦυν, τρος μων οιἰαὰ πεισέται κακα, 

λαμβάνων οὔτ᾽ οἶνον οὔτ᾽ ἀλλ᾽ οὐδὲν ἐκ τοῦ χωρίου. 
-᾿-' ΑΚ ὧδ Ν ν ᾿ς ΔἋὦὲ ΄ 3 ν 5 » 

ἡνίκ᾽ ἂν γὰρ αἵ τ᾽ ἐλᾶαι βλαστάνωσ᾽ αἵ τ᾽ ἄμπελοι, 

1195 ἀποκεκόψονται" τοιαύταις σφενδόναις παιήσομεν. 
Δ δὲ ἂ θ ’ὔ 3 ἴδ 2 Ἀ “-“ » 

ἫΝ Εε πλινὕευον͵Ι ι ωμεέν, υσομεν και του τέγους 

Ν ἿΒ 5 “ ’ ,ὕ ’ 

τὸν κέραμον αὐτοῦ χαλάζαις στρογγύλαις συντρίψομεν. 
“ἡ »“)" 3 " Ν - »“»ὦλ »-Ο “ἡ »"Ἅ ,ὕὔ 

κἂν γαμῇ ποτ αὐτὸς ἢ των ξυγγενῶν ἢ τῶν φίλων, 
Ψ Ν ΄ “- ϑ.. ταῦ τ ΄ 
υσομεν Τὴν νυκτὰ πᾶασανμν" ΟΩΟΟΊ ισῶως βουλήσεται 

1117. ἐν ὥρᾳ: τη (6 ργορε}) 8εα- 
βοη. ( Χοη. ες. τ6. 12, ἔαρος τού- 

ἰπδυ τοῦ ἔργου ἀρκτέον κτὲέ. 'ΓΏΘΟΡὮΓ. 

Ο΄. Ρ. 1ϊ. 20. 8, καὶ ὅταν μετὰ τοὺς πρώ- 
τους ἀρότους νεάσωσι, πάλιν τοῦ ἦρος 
μεταβάλλρυσιν, ὅπως τὴν ἀναφυομένην 

πόαν ἀπολέσωσιν, εἶτα θέρει ἀροῦσιν. 
1119. καρπόν : οοἸ]οοἴϊνο. Αοο. ἴο 

ΚΟΟΙ,, καρπός πι5ὰ8}}ν ἀθηποίθβ {Π6 ἔσιιζ8 
οὗ {γθ68 δηᾷ {ῃ6 φργοάαοίβ οἵ {πΠῸ Η6165 
(9. α 1) ἃ5. αἰβυ σι βηθα ἔχοι Ὑ 116. 

ΟἾ Ἐεοὶ. 14, στοάς τε καρποῦ Βακχίου 
τε νάματος Ϊ πλήρεις. Αὐυ. 1066; Παη. 
582., Ῥίωϊ. δ1δ; ἸΒοογ. 4. 28, (Δημήτηρ 

ἔδωκε) δωρεὰς διττάς, τούς τε καρπούς, 
οἵ τοῦ μὴ θηριωδῶς ζῆν ἡμᾶς αἴτιοι γεγό- 

νασι, καὶ τὴν τελετήν. Βιυΐ 1 15 ΒΟΠ16- 

{ΠΠ|68 504. ΟΧΡΓΘΒΒΙν οἵ νη πᾶ 

σταροβ. Οὐ Βιομι. 7|. 111. 240, οἶνον 
καρπὸν ἀρούρης. Ἠαΐ. ἰ. 212. ὃ, ἀμπε- 
λίνῳ καρπῷ (ἰ.6. οἴνῳ). 

[ 1120. ἄγαν: οααυΐν. ἴο ἃῃ Δ]. Οκ 
ΟΡἢ. «ἌΑ4π|. 1251 ἔ., ἐμοὶ δ᾽ οὖν ἥ τ᾽ 
ἄγαν σιγὴ βαρὺ | δοκεῖ προσεῖναι χὴ 

μάτην πολλὴ βοή. Πα ατὶν Χοη. 
᾿Λήτηι. ᾿ἰλ. 4. 1, τῷ τοῦ πάνυ Περικλέους 

ὶ 

Ηαΐ. νἱϊ. 103. 14, ὅρα μὴ μάτην 
κόμπος ὃ λόγος οὗτος ἢ. ὥθΘ οἢ ἄλλως, 
1209. --- ἐπομβρίαν: «οΓ Το. 7εαγοπι. 
24, τὰ λάχανα δεῖται πλείονος ἐπομβρίας. 

1125. σφενδόναις: [ῃΠ6 χαλάζαις͵͵ 
στρογγύλαις οὗ 1127. 

11261. τοῦ... αὐτοῦ: οοῃβί. τὸν 
τοῦ τέγους αὐτοῦ (ο᾽τπ|5) κέραμον. 

1128. ξυγγενῶν : ἴΠ6 ρΡαᾶτί. σ6η. αϑ8 
διιὦ). 15 Τᾶτο, Ὀϑοδαβο Ὁ πουἹα οταϊ- 

ΠΔΥΙΪν 6 ΟὈβουγο. Ηρθτο ἰτ υνουἹὰ 

ΒαΤαΙν θ6 ΔαΠΙΒΒΙΡ]6. θαΐ ἴον {π6 ἴη- 

ἰουυθηϊηρ αὐτός. ΑΒ. οὐ). Ὁ 18. ΘΥΥ 
ΘΟΙΠΠΊΟΠ. 

1129. τὴν νύκτα: {πΠ6 ὈΓΙΔΘΡΤΟΟΙη 
ἀΒῈΔ}}ν οοπάποίρα {πὸ Ὀτγτίάθ ἴο Πὶξ 

ΒουΒ6 ἴῃ ἃ ΟΔΥΤΪαΡῸ ἦπ {δε 

(ἑσπέρας ἱκανῆς, Ῥμοί. δ2, 26), 16 ννὰᾶν 

Ῥοίηρ ΠΠαπιϊπαῖθα ἡ Τόσο 5 (δᾷδες 
νυμφικαί). ΤΠΘ ταΐη, οἵ οοῦγϑο, νου ὰ 

το ον 1ἴπ6 Ῥγοοθβδβίοῃ. αἰβασυθοιθ]ο, 

ἀπ τὐϊρηῦ οχοϊηρι θη {Π6 τΟΓΌΝΟΒ, 

γγΐο νοῦ αὰ ὈΘ6 ἃπ ΟΥ̓ ΟΠΊΘΗ. -- 

πᾶσαν: 80 {παῦ 1 νου 6 ναὶ ἴὸ 
ἀοῖου. {πὸ φῬγοοοββίος ἢ ἴΠ6 ΠΟΡΘ 

{παΐ (6 ταϊῃ τηϊρῆντ οΘΆ 56. 

κα 

υἱῷ. 

ἐυθη τῷ 
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᾿ϑ0οκἂν ἐν Αἰγύπτῳ τυχεῖν ἂν μᾶλλον ἢ κρῖναι 

ΑἘΙΒΤΟΡΗΑΝΈΒ.. 

»᾿ΟΨ 

κακως. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

2 : » ͵ὔ Ν ͵ὕ ὕ 
ΠΕΜΊΤΤΎΉ, τΤετρᾶς, ΤριτΉ, μετα ταυτὴν δευτέρα, 

529 ἃ ἘΠ Σ ΝΣ, , κι ε “ εἶθ᾽ ἣν ἐγὼ μάλιστα πασῶν ἡμερῶν 
δέδοικα “Καὶ πέφρικα καὶ βδελύττομαι, 

542 Ν Ν ΄ ἂν (Ὁ ΡΥ ΒΟ Ν ΄ 
εὐθὺς μετα ταυτὴν ἔσθ ΕΝ ΤΕ Και νξεᾶ. 

1190. καὶ ἐν Αἰγύπτῳ: ὙΠΘΓΘ ΤΠ6ΤΘ 
γγὰβ ἱπουρηύ ἰο Ὀ6 11{{16 ΟΥ̓ (ἴπ ΡΡΕΥΙ 

Αδρυρί) πο σταίη. Οὐ Ηὰΐ. 111. το. 12, 
οὐ γὰρ δὴ ὕεται τὰ ἄνω τῆς Αἰγύπτου 

τὸ παράπαν. ὥίταθ. ΧΥΙϊ. 1. 8. --- καί: 
«οὐδ, ἸΤᾺΡ]165 {πὸ Αορυρὺ ψὰβ δῃ 
ὉΠ ΘΒΙΤΔΌ]6 Ρ]δοθ ἴοὸ 6 ἴῃ: “Οῃ ἢΪ5 

τγοααϊηρ Πρ γγο 5Π41] ῬΡοὺγ οὖ ΒΟ ἢ 
τουυθηΐβ ὑπαῦ ἢ6 1] τ 15 ΠΙΙη5611 

ΘΥΘΗ ἴῃ 5-ΒΟΟΥΟ ρα Αρορυρύ ἴο 68- 

ΟΔΡ6 {Ππ6 τη." Τὺ 15 ααϊΐθ ῬΟΒΒ51016, 
ΠΟουΘΥΟσ, ὑπαῦ πὸ ἀροῆπιίθ οὈ]θοίίοη 

(οχοθρύ σϑιηοίθηθβ8) ἴο Ῥϑίπηρ' ἴῃ Ἀ6- 
συρύ νὰβ Ῥγρβθηῦ ἴο {Π6 1τηϊ]η6, 8π 
αἶβο {π8ὺ ΤΠ6ΓΘ6 18 ΠΟ Το ρθσθποθ ἴο [Π6 
ΒΟΔΤΟΙΓΥ οὗ ταϊη. ΟὈΟΙΏΡΑΓΟ “1 σψ] 5} 
ἢΘ Ὑγ6 16 ἴῃ απίπθδ.᾽ ---ὀδν τυχεῖν : ΒΟΠῚΘ 
ΘΟΠΒΙΟΟΥ {Π15 ὕΠ6 Πα ]Γ. ἔοΥῚὴ οὗ ἃ βογῦ 
οὗ νυν ῖβἢ 1 Οἢ ἴῃ {Π6 αἸΓ. ἔουτ νου] 
ὈΘ6 8Δῃ δΔροᾶ. Θχργθββϑᾶ ὃγ {Π6 ορί. γγὶ ἢ 

ἄν (1πΠ6 ῥγοί. Ῥϑίῃηρ “βῃομ)α {πΠ6 ὁῃποΐοθ 

ῬῸ ρσἴνϑθῃ 1η6}, κρῖναι 4150 Ῥεΐηρ οἵ 
Π6 πδίυγο οὗ 1η61τ. α156. θαὺ ἀθηούηρ 

Ῥυϊουῖίν : 1716 εὐἱΐ ρτοδαδίῃ ιυΐδῇ. ἐδιαΐ ἢ6 
πισί! απο ἰο δὲ ἴπ Αοσηρί ταίλογ 
ἐδαπ ἰο μαυνο 7μαφεί (1.6. ἰο ὕδαν ἐδ σοη- 
βοημόηοο8 Γ᾽ μαυΐϊπφ 7μα ει!) ππγαϊνίη. 
ΟΥ̓ΠΟΥΒ ΤΟΥΟΥ βουλήσεται ἴο {πΠ6 {{π|6 

οὗ τηᾶδκίηρ ἴΠ6 ἀθοϊβίοῃ :: 80 ἐλαΐ (ἴῃ 
γον οὗ {π656 {ῃγθαΐβ) ἠὲ τοἱἱἱ τοΐϑὴ ἢ6 
πιῖσίε οἰαπεο ἰο δ ἐπ Αεσυρί ταϊλον ἰπαπ 
ο 7μσε μηζαϊτίψ. "5. ῬΓοβθμΐβ 1658 
σΎΔΙΩΤη [1041] ΟΠ οα]ν, Ὀαύ 15. οἴ Που- 
56. 1655 51 4016. ΟΥ̓ΠΘΙΒ ΤΟΥοῚ βου- 
λήσεται ἴο ἴπΠ6 {{η6 οὗ {π6 ψοααϊηρ, 

δηα Ῥοίῃ τυχεῖν πᾶ κρῖναι ἴο ἴΠ6 {1Π16 

οἵ ἀὐγαγαϊηρ {ΠῸ ῬὈΥΪΖΟ;: 176 ιυυἱϊΐ τυϊϑι 
μὲ μαά Ππαρροηοα ἰο δε, οἴο., 1.6. Ὧ6 Μ1}} 
ὉΠ1ηΚ ἴο Πἰτη8611 ἐβουλόμην ἂν καὶ ἐν 
Αἰγύπτῳ τυχεῖν ὧν μᾶλλον ἢ κρῖναι 

κακῶς. ΟἿ Παῆ. ΟΥΖΕ. εδη τ Ρ8 
{πμαῦ ἐβουλόμην ἂν τυχεῖν (1 ιυϊδὶι 1 μαὰ 
λαρρθηθα) Ὀθοουηθ5 βουλήσομαι τυχεῖν 
ἄν ἴῃ {π6 ἔαΐ. 

11951--1802 : {π6 ΠΕ ορὶβοάθ (ἐπει- 
σόδιον πέμπτον). 

1151. Βύχορβιδαθβ δηΐθβ χὰ ἃ 

Β80Κ οἵ τη68] (τουτονί, 1146) οῃ ΠΪ5 
δῖ. ---- πέμπτη : [Π6 Ἰαδύ {πἰγ οἵ {Π6 
ΤΟ ἢ νγα8 οοππηίρα ἔσομ {Π6 πα ({ΠῸ 
τ] τ ]θ ἢ ΟΥ π6 ὑνθηΐγ- πίῃ) 80 Κ- 
γγαγᾶβ. ΡΙ]αΐῦ. οί. 2δ, τὰς δ᾽ ἀπ᾽ εἰκάδος 

οὐ προστιθείς, ἀλλ᾽ ἀφαιρῶν (Ξιεδίγαοίϊης) 

καὶ ἀναλύων, ὥσπερ τὰ φῶτα τῆς σελή- 

νὴς ἑώρα, μέχρι τριακάδος ἠρίθμησεν. 
(ΤῈ τριακάς 18 {Ππ6 ἕνη καὶ νέα οἵ 1184.) 
ΤῊΘ {π|γτ5 οὗ [Π6 τηοητἢ) γγοτθ οδ]]οα 

ΤΟ ΒΡΘΟΙ γΙΥ μὴν ἱστάμενος, μὴν μεσῶν, 

μὴν φθίνων, 580 {παὖῦ 1Π6 5᾽χίῃ ἄδν, ΤΟΥ 

Ἰηβίδῃορ, νγὰ8 ἱσταμένου τοῦ μηνὸς ἕκτη, 

1Π6 5ἰχίθθητῃ μεσοῦντος τοῦ μηνὸς ἕκτη, 

1Π6 ἐνγθηΐγ-ϑἰχίῃ φθίνοντος τοῦ μηνὸς 
πέμπτη (οοπηύϊηρ ἔγοπὶ {π6 {Πἰγ θ ἢ 
ῬᾷοκΚ). Βαῦΐύ [Π6 ΤθυΙἸ ΠΟ]ΟΡῪ γγὰ8 ποῦ 

ἤχοα, ἀρχόμενος ΟΥ̓ εἰσιών, ἴοΥ ᾿πδίδποθ, 

Ῥοίηρ πι864. Ββοιηθίϊπηθβ ἴοὸΥ (πΠ6 ἢγβύ 
ἀροδᾶρ, δηα ἀπιών ἴοΥ {πΠ6 ᾿αβῦ; δῃᾶ 

{Π15 ἀθοδθ γγὰ8. ΒΟ ἸΠη65 ΤΘΟΚοηρα 
Του γα κὸ {Π6 Οἴπουβ. Τηδβίθϑα οὗ με- 

σοῦντος, ΒΟΙΠΘ.ΪΠΙ65 ἐπὶ δέκα νγἃ8 1564. 

1194. ἕνη καὶ νέα: 866 οη 17 «ὁπ 
615. Τῇθ ἀβίγοπουη 108] πεῖῦ πϊΟΟΉ, 1.6. 
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᾿18δπᾶς γάρ τις ὀμνύς, οἷς ὀφείλων τυγχάνω, 
’ »3 39 “ ,ὔ 3 “ 

θείς μοι πρυτανεῖ ἀπολεῖν μέ φησι κἀξολεῖν, 
᾿ - ΄ 35. ᾿ Ν ΄ Ε ᾿ ΄, 

καμον μετρβρι αττα και δίκαι αὐτουμένου " 
Ἶ ΄ Ν , ᾿ Ν ΄ 
ὦ δαιμόνιε, τὸ μέν τι νυνὶ μὴ λάβῃς, 

πο τὸ δ᾽ ἀναβαλοῦ μοι, τὸ δ᾽ ἄφες," οὔ φασίν ποτε 
᾿τιφοοὕτως ἀπολήψεσί', ἀλλὰ λοιδοροῦσί με, 

ὡς ἀδικός εἰμι, καὶ δικάσεσθαί φασί μοι. 

νῦν οὖν δικαζέσθων - ὀλίγον γάρ μοι μέλει, 

εἴπερ μεμάθηκεν εὖ λέγειν Φειδιππίδης. 
’ὔ’ 3 » Ψ' Ν ψ τάχα δ᾽ εἴσομαι κόψας τὸ φροντιστήριον. 

14δπαῖ, ἡμί, παῖ, παῖ. 

{π6 ᾿ἰπβίαπῦ ὑγΠθη {Π6 5. 8 Πα ΙΠΟΟῊ 

ΔΥῸ ἴῃ ΘΟΠ] ΒΠΟΙ]ΟΠ, τγὰβ ποῦ {Π6 οἰτ]] 
“ἢρΥ τΙη00} οὗ {π6 ΑἸΠοηΐαη5. ΤῊΪΒ, 

πο ἢγβύ ἄδν οἵ {πΠ6 τηοητῃ (νουμηνία), 

Ῥαρδῃ ο {Π6 Θυθῃΐηρ' ΠΘῺ [Π6 ΤἸΠΟΟΠ᾿ 5 
ΟΥ̓Οβοθηῦ ἀΒΌΔΙ]Υ ὈΘΟΔΠΊΘ γ Β1 016 ΔΕ Υ 

{πΠ6 σἤδηρθ, ἴ.6., οη {πΠ6 ἢγβύ ἄδν: 

ὑΠοῸρἢ 1ὖ ΒΟ Θ 65 αἰ ποῦ ΔΡΡΘΔΥ 
ἘΠῚ [Π6 ΒΘΟΟΠΩ͂ ΟΥ Θυύθῃ ἴπ6 {Πϊγὰ 
ἄγ. ὅ81πῸ6 ἃ ΒΡ806 νγὰβ {Π8 οἵ Ἀ6- 
ὕγγθοϑη [Π6 οοη͵]ποίϊοη πα {πΠ6 Ῥοσίη- 
πῖηρ οὗ ἴΠ6 ποὺ τηοητ, [ῃ6 ἄἀαν θΟΙΌΓο 
{Π6 νουμηνία, Ὀοΐηρ ἃ δοτί οὗ αἰβρευῖοα 

ΤΟΥΤῚ ΟΥΥ, ννὰ8 οΔ]Π]0α ἕνη καὶ νέα, οἷά 
απαᾶ πεῖυ. ἕνον γὰρ τὸ παλαιόν, ὅαἱά. 
ΟὈΙΏΡΑ͵Ι 1.0. 56} -.--- ὙΥ ΠΘ ἢ νουμηνία 
γγὰβ 804 ἴῃ [15 Βίγίοῦ Δϑίσο που 10 8} 

Β6η86, κα ἤνην ν»ὰβ ΒΟΙΠΘΕΪΠΊΟ5 

ααἀαἀρα. ΟΥἹ Τπας. 1. 28, νουμηνίᾳ κατὰ 

σελήνην, ὃ ἥλιος ἐξέλιπε. Ῥυῦ τα. ἵν. 52. 

1, Δ ΘΟ] Ρ86 ΠΆΡΡῬΘἢΒ περὶ νουμηνίαν. 

1135. πᾶς τις, οἷς : ΓΔ Ὴ 51 0100 ἔΓΌΟΤΩ 

ἃ αἰβίσι αν βίηρσ. 0 Δη ἀρρτοραίο ρῃ]. 

Η. 629 ἃ. --- ὀμνύς φησι: Χοη. ϑγηιρ. 
4. 10, ἀεὶ ὀμνύντες καλόν μέ φατε εἶναι. 
ΡΙαῦ. ϑ'γηιρ. 21 ἃ, εἶπον ὁμόσας ἂν ὑμῖν. 

1136. Τπ ῥυίναίο Ἰαννβευῖίβ, αὐτου {Π 0 
τ 6 ΘΟΙΡ] αἰηΐ τγὰβ ἀα]ν οηϊἰοτοῶ, 
βοΐ! ραγίϊοβ ἀθροβιθα γε, πρυτανεῖα, 
Υἱτἢ τ[η6 οουσί. ΤΠΘΒ6 668 ἼΟΥΘ Ῥτὸ- 

ὶ 

Ῥου οῃΘα ἴο ἐπ6 διηοιηῦ ἀπο. 11{1|08- 
ἴοι, Ὀοίηρ 9 ἀὐδο πη ΤῸΓ 51ΠῚ8 Ὀ6- 
ἔθη 100 ἀπᾷ 1,000 ἀγαομπιδο, 80 ἔογ 
ΒΌΠη5 Ὀούνοοη 1,000 «πᾶ 10,000, εἰς. 

ΤΠΟ ἀοίοραϊοα ρᾶῦῖν Πα αὐίογννατβ ἴο 
ΤΟΙ θΌΤΒ6. {Π6 βοοοββα]. ΕῸΤ 5118 
ἀπΠᾶου 100 ἀταομτηδθ ΠῸ ἔθοβ 566Πὶ ἴοὸ 
πᾶν ὍΘΘη τρασπῖϊσοα. ΤὴΘ ἔθοβ ὙὉΓΘ 
564 ἴῃ Ῥᾶνίηρ {πΠ6 Ἰυὰαρσοβ. Οὐ Χοη. 
1 68Ρρ. Αι. τ. 10. Τὸ αδροϑβίξ {{6 7865, 
πρυτανεῖα θεῖναί τινι, γγἃ8 νἱΓα4}}]ν τὸ 

ὑγίπῳ δι. ΟΟΥἹ 1180. Α Ιὰνὺ οἰϊοᾶ ἴῃ 

Ἰοπι. ἡ͵αεατί. 71, πρυτανεῖα δὲ τιθέτω 
ὁ διώκων τοῦ αὑτοῦ μέρους. 

1187. δίκαια : Ξἰγορβίδ θ8᾽ 5. Θοη- 
οορίίοη οὗ ψνηδῦ τγὰβ πιοαϊεγαίο απαὶ Κα γ 

15 Βῃονγ Ὀγ {πὸ 1Ππ5ίταίοι ν μΙ Οἢ ἔο]- 

105; ΕΙΘΘΎ. Ὁ ὙΒ88: ὙΓΈΣΙ 
1139. ἀναβαλοῦ : ἀεγδτ, συνε ἐΐηια οη. 

ΟΥ Ἐςοοῖ. 988 Ἐ,, 
ὑπερεξηκοντέτεις εἰσάγομεν, ἀλλ᾽ εἰσαῦ- 
θις ἀναβεβλήμεθα. --- ἄφες : εὐ 1420. 

1140. ἀπολήψεσθαι : σεί (ἐλεεῖν τποπε ") 
ῥαεῖς, δα ραϊά. ὅθ οι 018, ἃπᾷ οοπι- 

ῬᾶΓΟ ἀποδιδόναι, χίυε δαοῖ, ραῃ, 118, 
2485, εἰο. 

1144, κόψας: 566 οἡ 192. 
1145. ἡμί: Ατ. Πὰ5 πὸ ῬΧθβ. ΟὨΪΥ͂ 

Ποσο ἃηᾷᾶ ἤαη. 857, Ποσο ἰὉ 15 ἀϑβοᾶ 

7υβύ ἃ5 Ὁ 15 πόσο. ἴΙ͂η {πΠῸ οΟἴΠΘῚ ΘΟΠ16- 

ἀλλ᾽ οὐχὶ νυνὶ τὰς 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

Στρεψιάδην ἀσπάζομαι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

κάγωγε σ᾽ ἀλλὰ τουτονὶ πρῶτον λαβέ' 
Ἂν ε 5 ’ ἶ [ Ν , ο χρὴ γὰρ ἐπιθαυμάζειν τι τὸν διδάσκαλον. 

καί μοι τὸν υἱόν, εἰ μεμάθηκε τὸν λόγον 
9 “ ».3 ἃ 3 » 3 Ψ" 

ἐκεῖνον, εἰφ, ὃν ἀρτίως εἰσήγαγες. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. , 

1160 μεμάθηκεν. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

5, δι 9 ΣΙ 

εὖ γ᾽, ὦ παμβασίλει᾿ ᾿Απαιολή. ἀκζκα. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ν Ε] 5 ᾽ », δ ν 3 “Ἁ ’ ’ὔὕ 

ὥστ᾽ ἀποφύγοις ἂν ἡντιν᾽ ἂν βούλῃ δίκην. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

5  ο »“ Ψψ.-» 5 ᾽ὔ 

κεῖ μάρτυρες παρῆσαν, ὁΤ ἐδανειζόμην; 

αἸδη5 [Π6 ΟΠ]Υ ΘΧΘΙΏΡΙ6 15 θυ ρΡ. Ό, 

ἠσί. ---- ϑοογαῦθβ Ὠϊ 1561} δοίβ 88 θυρωρός 
(866 οῃ 132), Ῥϑῦῖδρ5 βθοϑιβα ἢ6 ἢδ8 

ΤΘΟΟρΡΉΪΖΟα {π6 γοΐϊοθ οἵ ϑίγορβίϑαθβ 

Δα οχρθοῖβ {Π6 ἰαϊζίοῃ ἴθ6. (Υ 1146. 
- ἀσπαΐζομαι: [πΠ6 Τηοάογη βύγ!θ οἵ 
συθοίηρ γΏ]0 ἢ τγὰ8 ΤΡ] δοίηρ {Π6 ἃ]- 
τρδᾶγ δηςᾳυδίρα χαῖρε. (7 Ρίωξ. 9221., 
χαίρειν μὲν ὑμᾶς ἐστιν ἀρχαῖον ἤδη προσ- 

αγορεύειν καὶ σαπρόν - ἀσπάζομαι δέ. 
Αὐ. 1318. ΤΑΚΟ χαίρειν, ἀσπάζεσθαι 15 
564 4150 οἵ ὈΙΔαϊηρ δαϊοιι. 

1146. ὅθε (ν]. ΝΝιοίο8. --- τουτονί: 
{Π6 580Κ οὗ τηθ8]. (κ 069. ὅ66 οἡ 207 
Δ η4 1191, πᾶ ς( απ. 100; 2᾽ᾳ. 498. 

1147, ἐπιθαυμάζειν τι: 5Ποι 80716 
αρρτεοϊαίίοη 97 (ὌΥ Ῥᾶγίπσ). 15 

ΘΟΙΠΡΟΙΠΩ͂ 5660ΠῚ5 πού ἴο ΟΟΟῸΪ 6Ϊ86- 

ὙΥ ΠΟΤ ἴῃ γΟΥΪΚ5 οὐ [Π6 Ο]455104] ΡΟΥΙΟΩ͂, 

Ῥαῦ [ῃΠ6 βτρΡ]6 υϑὺῇ θαυμάζειν νγἃ8 
ἔτϑα. πι8οα 1η {Π6 56η86 οὗ εϑέεφοηι, ποποΥ. 

ΟΥ̓ Ἑυν. ΕἸ. 84; μόνος δ᾽ ᾿Ορέστην τόνδ᾽ 

ἐθαύμαζες φίλων. 1ἀ. Μεὰ. 1144, δέσποι- 
να δ᾽ ἣν νῦν ἀντὶ σοῦ θαυμάζομεν. ὙΥ1Ὲ 

{Π6 5ΡΘΟΙ4] Δρρι]οδίοη ἴῃ οὐ Ραββθαρα 
ΘΟΙΏΡΘΙΘ {Π6 Ἰαΐρ αὖ. ἢ ΟΠ ΟΥ̓ ἃ τὶ ΠῚ, ́ 
386. ν᾿ 

1148. υἱόν : 566 οπ 111. 
1149. ἐκεῖνον : 8.. τὸν ἄδικον. --- ὅν : 

ΤΟΥ ἴο υἱόν. 
1150. ᾿Απαιολή: οἱ Ἐπ. 852. 94, 

ἀπὸ τοῦ ῥηθέντος αἰόλλω καὶ ἁπαιολὴ 

γίνεται, ἣ ἀπάτη καὶ ἀποστέρησις. ἼΠ6 

ὙγΟΓΑ 15 5814 ἴο πᾶνϑ Ῥθθη ἔοστηθα ὈΥ 
ΑΘβοῦγ 18. ΩΓ ΑΘ βοι. Ἑτρ. 172 ; τά. 
Ολιο. 1002, ξένων ἀπαιόλημα. Ἐν. 
7]}οη, ὅ49, τοῦτο κἄμ᾽ ἀπαιολᾷ. 

1161. ὥστ᾽ ἀποφύγοις ἄν : ΘΠ 
ὥστε 4ο68 πού ἰ4κΚ6 {πΠ6Ὸ 1ηΐ. 1 88 πῸ 

οἴΐροῦ ἀροῖ {π6 ἴοστῃ οἵ 105 οἰδιιβθ, ἃπα 

80 ΤῊΔΥ ἰηίγοᾶποθ δὴ ορί. σι ἄν 
ἘῸΥ ἴΠ6 ΔΡΡΑΙΘ ΠΟΥ τηϊχραᾶ οοηϑῦ. ΠΟΥ 
566 ΑΜΊ. ὅδ4,1 α; 68, 4 α. 

1152. κεὶ παρῆσαν : ἰτορπίααοο 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

,»". » “ἡ »“"ε ’ 

πολλῷ γε μᾶλλον, κἂν παρῶσι χίλιοι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

’ ’ἤ 3, Ν ε Ἂ 

βοάσομαί τἄρα τὰν ὑπέρτονον 
5. ΄ὕ 

1155 βοάν. ἰώ, κλάετ᾽ ὠβολοστάται, 
“ Ἀ εὐ ς ’ὔὕἢ , 

αὐτοί τε καὶ τἀρχαῖα καὶ τόκοι τόκων" 

οὐδὲν γὰρ ἄν με φλαῦρον ἐργάσαισθ᾽ ἔτι" 
Φ 9 Ν , οἷος ἐμοὶ τρέφεται 

"“ 3 - ΤΆ ’ὔ “ τοῖσδ᾽ ἐνὶ δώμασι παῖς, 
1160 ἀμφήκει γλώττῃ λάμπων, 

185 ἴπ τηϊπα {πΠ6 Τ6 8] οαβ68 ἴὸ ὑπ ΊῸ ἢ 
6 δχρϑοίβ ἴο 28 Κ6 φρυϑδοίϊοδὶ δΔρΡ]]1οἃ- 

το οὗ Π15 50Π}8 αἰζαϊπιηθηΐβ, ἡ ΠΟΘ ἃ 8 

ΒΟΟΓΑΐΘΒ ἈΒΒΌΠΏΘΒ ἃ ΡΌΠΟΓΙΑΙ 6886, ΟΥ̓ ἃ 
ῬΟΒΒ1016 ξαΐαγο οα56; ΠΘΠΟ6 κἂν παρῶσι, 
1163. 

1154, Α φῬᾶγοᾶν οὐ Εὔγ. δείειιβ, 
ΕὙρ. 1, βοάσομαί τἄρα τὰν ὑπέρτονον 
βοάν: ἰὼ πύλαισιν ἥτις ἐν δόμοις. Ῥατ- 

οαϊρα «150 ἴπ Ῥῆγυπμ. 47. 
1156. ὀβολοστάται: οΓ' ΑΠΈΡΗ. 

107, περιτυχὼν δ᾽ ἡμῖν ὁδὶ ὀβολοστάτης 

ὧν ἐπρίατο ἄνθρωπος ἀνυπέρβλητος εἰς 
πονηρίαν. Τ,γ8. ΕΤΡ. 00, πολὺ ἐλάττονα 

τόκον ἢ ὅσον οὗτοι οἱ ὀβολοστατοῦντες 
τοὺς ἄλλους πράττονται. 1.0. ἤ͵]εηΐρρ. 2, 
ἁρπάζουσιν, ἐπιορκοῦσιν, τοκογλυφοῦσιν» 
ὀβολοστατοῦσιν. ΤἼῊΘ ψοΥ Τὴν ἢᾶνΘ 

Ῥθοη ππαρουβίοοα 45 Πανὶηρ ΓΘΊουΘ 06 

ἴο {π6 νγοῖρῃϊηρ οὗ ΟΡΟ]5 (ΟἿ η5 θα π8] 

ἴο ἀροὰὺ ἴσο οθηΐ8) ἴὸ ἀβοογίδ! ἢ 
ὙὙΠΟΙΠΟΥ {πο ποσο οὗ {{}}] ννοϊρῃί, 
7ιβὺ ἃ8 τοκογλυφεῖν 18 ἴο δαἰοσιίαίς ἴη- 
ἰογοδέ ἰὸ α ἤαοείίοπι; Ὀπὺ 1Ὁ 18 ῬΤΟΡ. ἃ 
το] ῖο οὗὐ δῃ οἱ 86 οἵ ἱστάναι ἴῃ 
[η6 56η86 οὗ ἰεπα αἱ ἱπίογοδί, ΤΟ ΘΑ ΥΘ. 

Ιη ϑ'ο]Ο0 "5 {ἰπη68 στάσιμον ἀργύριον νγὰἃ8 

γιοηθη ριΐ οι αἱ ἱπίογεβί. (ΟἿ Τι,γ5. 
10. 18. 

1156. τὰ ἀρχαῖα : ἐλε ρτγίπείραί. ΟἹ, 

Το. λογηι. 26, οὐ μόνον τὰ ἀρχαῖα 
καὶ τοὺς τόκους ἀπεδίδους, ἀλλὰ καὶ τὰ 

ΡῬΙαῦ. αοτσ. δ19 ἃ, 
ὅταν καὶ τὰ ἀρχαῖα προσαπολλύωσι πρὸς 
οἷς ἐκτήσαντο. --- τόκοι τόκων : ἱπέεγεβέ 

ὁ ἱπίογεβί, ΟΥὁ σοπιροιηαὶ ἱπίογεβί. “ΏΘΓΘ 
νγῶ8 ΠῸ ἰδ τορι] αῦπρ {πΠ6 ταί οὗ 

ἰηἰογοβϑὺ (1,Υ8. 10. 18). Ἐὸν {π6 δοί- 
18] ταῖθ, 8865 οἡ 18. Ασο. ίο Κὶ. 

Ἡδυδηη, {π86 ἀὐέγαφε ταῖθ νγἃ8 ΒΟΙη6- 
ὙὙΠΟΤΟ Ὀρίνγθοη 12 πᾶ 18 ρΡϑὺ οθῃηΐ 

ῬΟΙ ΔΠΠΊΙΏ. 
1158. οἷος: οαπὶνγ. ἰο ὅτι τοῖος. 

ΤῊ Τ6]5. οἷος, ὅσος, εἶο., ΠΘΠ 50. πι864 

ΔΥῸ ΘΘΏΘΓΆΙΠν φγθοραρα ὈΚ ἃ ϑβοιῖηθ- 
τπϊηρ ἐΠπαΐ ᾿}0}165 οοπβίἰογίηψ. Ἡ. 1001 ; 
Κι. ϑρνυ.8Ὶ1,15,11. ΟΠ 120601, ΑΘβοῃ. 
Ργοηι. 908 ἔ., ἔσται ταπεινός " οἷον ἐξαρ- 
τύεται [γάμον γαμεῖν. 

1160. ἀμφήκει: {ιτυο-οασεεῖ, οὐἐἐης 
ἦηι οἰζλον αἰγοοίίοη, ΡΥ ΟΌ. τυ τ θυθ Π 6 
ἴο {π6 ὕνο λόγοι ἴῃ βρῖίθ οἵ 1148. 

ΤῊΘ ἰοηρτιθ 8 ΘΟ ρατρα ἴο ἃ βινογά. 
ὥθθ οὐ 1108, στομώσεις. Οὗ ἀτορ. 
ΝΥβ88. 1. 884 5, ἀμφήκεις ἐλέγχους δι- 

ΤῊ Ῥαββαρὸ ἀμφή- 
κει... κακῶν ΤΥ Ὀ6 ἃ ῬᾶΓΟΟΥ ΟΠ 
ΒΟΠῚΘ ἱγαρῖο Ῥαββαρο ἴῃ ὙΠΙΟΉ ΒΟΙηΘ- 
τπΐπρ Κ χαλκῷ βίοοά ἴῃ μίδοθ οὗ 

γλώττῃ. ; 

΄ 

ἐπιτίμια ἀπέτινε-. 

χόθεν στομώσας. 
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πρόβολος ἐμός, σωτὴρ δόμοις, ἐχθροῖς βλάβη, 
’ ΄“᾿ “ 

λυσανίας πατρῴων μεγάλων κακῶν" 
ἃ ’ 

ὃν κάλεσον τρέχων ἔνδοθεν ὡς ἐμέ. 
ο ,ὕ 3 κ᾿ 9 ΕΣ 

1165 ᾧ τέκνον, ᾧ παῖ, ἔξελθ᾽ οἴκων, 
Ε “- 

ἄιε σου πατρός. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
σῷϑ9 9 ἊΜ 9 ’ 

ὅδ᾽ ἐκεῖνος ἀνήρ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ὦ φίλος, ὦ φίλος. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

ἄπιθι λαβὼν τὸν υἱόν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

93 

1110 ἰὼ ἰὼ τέκνον " 
ΦΡ»»Ἡ - Δ. “ἌΝ 

ἰώ, ἰουν ἰου. 
ε .8 , κι Α νΝ ἫΣ », 

ως οομαιυ σου πρωτα ΤΡ χροιαν [ΚΟ Ὶ ΟἽ Ὁ 

“ ’ 5.5 “ ἰοὺ ἴω 5 Ἂς 

νυν μεν γ ἰδεῖν ει πρωτον ἐξαρνητικὸς 

1161. πρόβολος: ς΄ Χοη. Οὐ. ν. 

4. 23, ἐβουλεύσαντο κοινῇ φυλάττειν 

(τὸ φρούριον), ὅπως αὐτοῖς πρόβολος εἴη 

τοῦ πολέμου. 

1162. λυσανίας: [π15 δουπᾶβ 1 

ἃ ῬτοΡ. πᾶτιθ. (ἢ ὅορῇ.Ἅ Ἑτρ. Τθῦ, 

παυσανίας, αἰϊαγεν οΥ αἰϊδίγε88. 

1164. τρέχων: 566. οη 780. (ΙΓ 

Ραχ, 29. --- ἔνδοθεν : ΟοΟῃΒύ. στ κά- 

λεσον.--- Αὐ [15 ρΡοϊηῦ δοογαῖθβ βΌΘΒ 

ἴπ, Δ ΤρΡΡΘαΥΒ 1167. Ηρ 5661η8 ἴο 

μᾶγο ΠΙΘΓΑΙΠΥ οΡογϑᾶ {π6 ᾿π]υποίϊοῃ 

κάλεσον τρέχων. [ἷπ {Π6 τηθϑηςπ|6 

Θιτορβίααθβ ἰβ ἴοο ἱπηραύθηϊ ἴο γγαϊί, 

διηα 08115 Π15 Β0η Ἰο Αγ. 

1166. Δ ρατοᾶγ οὐ Ἐὰν. Πεο. 172 Ἑ,, 

ὦ τέκνον, ὦ παῖ δυστανοτάτας ματέρος, 

ἔξελθ᾽, ἔξελθ᾽ οἴκων" ἄιε ματέρος αὐδάν. 

714. 181, ἰώ μοι, τέκνον. 

1167. ὅδε: Ιοο4]1. ΟΓ φ. 1881. 

Θόορπ. Ο. Ο΄. 138, ὅδ᾽ ἐκεῖνος ἔγω. Δηί. 

884, ἥδ᾽ ἔστ᾽ ἐκείνη. --- ἐκεῖνος : 8ς. 

σοι γοῖι Ο81164. 

1168. ὦ φίλος: [π6 ποίη. 18 οἴΐθη 

πιϑοᾶ ἴον {πΠ6 νου. ἴῃ ῬοΘίΥ. 

1170. ἰοῦ: [π6 5Βἰαϊοπιθπὺ οὗ {Π|0 

ΦΟΠΟ]. οα {μ18. νῦβ6, τὸ ἰοῦ ἐπὶ χαρᾶς 

περισπᾶτᾶι, 18 βαβροοίοα οὗ Ῥοῖπρ 900 

οὗ {π6 τηδην ἱπυοπίϊομβ τηδᾶρ ὈΥ ἴπ0 

ΟΑΥΙ͂Υ οοιητηθηΐαῖοῦβ. ὥὅ'66. 95 1. διηᾶ 

118. Οὔ Ἐφ. ἴοθθ; Ἂν, 194; Παη. 

θῦ3; αι, 8468, ἤδη γὰρ ἐξέσται τόθ᾽ 

ὑμῖν ἑστιᾶσθαι, κοτταβίζειν, ἰοῦ ἰοῦ κε- 

κραγέναι. Ἑπατγ. Ογοί. 404, ἰοῦ ἰοῦ - γέ- 

γηθα, μαινόμεσθα τοῖς εὑρήμασιν. 

1172. νῦν πρῶτον: πΊ ΠΟ ἀθτη 1. 

--- ἐξαρνητικός : {π6 ΡΠ Π]ΟΒΟΡΒΘΥΙΒ ὙὙ6ΓῸ 

Τοπᾶ οἵ 4415. ἴῃ -ικός. 5866 οἡ 1.4ᾳ.19378 Εξ, 
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9 , Ν - 9 , 
καντιλογικός, και τοῦυτο τουπιχώριον 

5 “ »ἡ θ “Ὁ ἣν (ςς β ,ὔ ᾽7 ᾽) Ἀ ὃ “ 

ατέχνως επτανῦὕει, το τι λέγεις συ; και οΟοΚειν 

1176 ἀδικοῦντ᾽ ἀδικεῖσθαι καὶ κακουργοῦντ᾽, οἶδ᾽ ὅτι. 
Ἢ ζ΄ ὯΝ ὦ Η͂ ᾿ Ἷ 

ἐπὶ τοῦ προσώπου τ᾽ ἔστιν ᾿Αττικὸν βλέπος. [τ΄ 
“- ΕῚ Ψ ΄ ἀΔιιτο, οὐ  ΝΙ {ν 

νὺν οὖν ὁπως σώσεις μ', ἐπεὶ κἀπώλεσας. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

φοβεῖ δὲ δὴ τί; 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Ν ν Ν ’ 

τὴν ἐνὴν τε καὶ νέαν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

Χ 

ἕνη γάρ ἐστι καὶ νέα τις; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἡμέρα, 
1180 εἰς ἥν γε θήσειν τὰ πρυτανεῖά φασί μοι. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

5 “τ ὦ ὅθι. »Δ» ε ᾽,ὕ τ .νς » σ 

ἀπολοῦσ᾽ ἀρ αὖθ᾽ οἱ θέντες: οὐ γὰρ ἔσθ᾽ ὅπως 

1173. τὸ ἐπιχώριον : παΐϊοπαϊ οἢατ- 
αοἰεγίϑίϊο; 11ϊ. {Πα τολΊοῖι δοίοπσβ ἰο {6 
οοιπίγῃ, παίϊυε, ἱπαϊφεποιβ. ΟἹ Αεῇ. 
882; Κεδρ. 89. Χροη. 1685ρ. Αἰδ. τ. 
10, τῶν δούλων πλείστη ἐστὶν ᾿Αθήνησιν 

ἀκολασία οὗ δ᾽ ἕνεκέν ἐστι τοῦτο ἐπι- 
χώριον, ἐγὼ φράσω. 

1174. τὸ τί λέγεις σύ: ἴῃ ΔΡΡοβ. 
ἢ τοὐπιχώριον. ΤῊΘ ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΟΙ 

γοίουβ ἴο {Π6 ᾿ρυάθποθ τυ} ἡ Π]Ο ἢ 
ῬΘΟΡΙΘ αἰϊθιηρίθα ἴο ἰηὐϊπηϊαΐθ ΟΥ̓ ἴο 

ἱπυοῖρ]θ {πο ῖν δηΐαροηϊβίβ. ---- ἘῸΣ {Π6 
αὐί,, 566 Η. 600 «; 6. 141, ν. 7. 

1176. ἀδικοῦντ᾽ ἀδικεῖσθαι : ς7 1,γ8. 
δ. 2, βουλοίμην ἂν δόξαι μηδὲν ἀδικῶν 
τούτους ὑπὸ τούτων ἀδικεῖσθαι πρότερον. 
- οἶδ᾽ ὅτι: ἴτοᾳ. ῬΑτοη οί ϊο] [ΚΘ 
δῆλον ὅτι. Τί 15 ΡΙδοορα αὖ {Π6 οπᾶ οἵ 
16 βοηΐ. 4180 ἴῃ ΚΧε8ρ. 1848; ἢ,γ58. 184; 
"απ. 601 (ὙΠΟ Γο ὅτι βίδα 4150 αὖ {ΠῸ 

Ροριπηΐηρ οὐ {π6 δβοηΐ., ὅτε... οἶδ᾽ 
ὅτι); ίιιί. 188, 898, 889. 

1176. βλέπος : ἰοοΐ;, ---- ΟῊἹΥ ΠοΙΘ; 
βλέμμα 15 ἴΠ6 88] νογα. 

1177. καὶ ἀπώλεσας : 566 οη 950. 
1179. ῬΒΙαΙΡΡΙάθΒ Κπονβ ν6}} 

ΘΠΟῸΡ τ μαῦ {Π6 ἕνη καὶ νέα ἴβ, τύ 
ἴον ΒΟΡἰβίϊοαὶ ῬΌΓΡΟΒΟΒ Π6 ργοίθηαβ 
ἴο ΒΌΡΡΟΒΘΟ {παῦ ἃ νγοιηδῃ 18 τηθδηΐ, 
Δα 85Κ8 {Π60 παῖνθ ψαθβίίοη: 785 ἂπὶ 
ὁπ ἱΐοη ῥοίϊι οἷα απαὰὶ ψοιιπῳ ὃ ϑίτορ- 
βίδθβ ΔΉΒΎΤΟΥΒ, (Δοέ ἃ τυοπιαπ δι) α 
αἰαῃ οἡ ιὐλίεϊι, εἰα. 

1181 {. ΗἨΙΐβ ἰΙᾶρα 18 {πα ῃπ6 ρ]δίη- 
ΕΒ 1} 1ο86 {ΠῚ} πρυτανεῖα ὈΘΟΔΒ6 

{πον Ὑ111 δι} ἴο ϑηΐου {πον Βαϊ 8. Οἡ 

ἃ βροοϊῆο ἅαν (5866. οὐ 1190, 1298); 
ΤῸ ἔσο αν οἀπποῦ θ6 ὁπε. ἘῸΣ 8 
δοῦτι8] ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ ΒΤ 1]ΠΔΥ ἴο {6 ΟἿ 6 

6 ἱπηασίποβ, οὐ οι. τὰ. 86 1. 
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μί᾽ ἡμέρα γένοιτ᾽ ἂν ἡμέραι δύο. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
3 λ 

οὐκ ἂν γένοιτο; 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

πῶς γάρ; εἰ μή πέρ γὶ 
Ψ 

αμαᾶ 

αὑτὴ γένοιτο γραῦς τε καὶ νέα γυνή. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

1186 καὶ μὴν νενόμισταί γ᾽. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 
ο Ν. ,’ οὐ γάρ, οἶμαι, τὸν νόμον 

» 9 κι ψ “κ".» ἰσασιν ὀρθῶς ὅ τι νοεῖ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
᾿ Ἂ ’ 

νοεῖ δὲ τί; 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ὁ Σόλων ὁ παλαιὸς ἢν φιλόδημος τὴν φύσιν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ν χ 3.ὅϑο Ν Ψ Ν ΄ 
τοῦυτι μεν οὐδέν ΤΩ τρβρος ΕΡῊῚ τέ καὺ νέαν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

9 “ 3 Ἀ “ 3 Θ᾽ τ ᾿κ ἐκεῖνος οὖν τὴν κλῆσιν εἰς δύ᾽ ἡμέρας 

1184, γένοιτο: 566 Οἱ. ΝΙοίο8. 
1187. ῬῃΙαΙρρΙᾶθ5 Ῥορίηβ Πΐβ. θχο- 

86815, ΑΥ̓ΤΟ [Π6 τη ΠΟΥ οὗ [Π6 οΥ̓ϑίουβ, 

ἀπὸ διανοίας τοῦ γράψαντος (ΑΡ5ΪΠ68, 
Πλοίον. 11), ἐλ6 Ἰπίοηι 977 {86 ἰαιυ-σίυον, 
ΟΥ ἐλ6 8ρίγῖξ οΥ ἐλ6 ἰαισ. Τὴ ΒΡΘΠΡΘΙ᾿ 5 
Ἐμοί, ατδθο. 1., Ρ. 451, δῇ ἀπηδιηθα 
ΟΓΔΊΟΥ 5808, τοὺς νόμους ἢ ἀμφιβολίᾳ 
χρώμενοι, καὶ οὐ τοῦτο εἶναι λέγοντες τὸ 

σημαινόμενον ἄλλ᾽ ἕτερον, ἢ τῆς μὲν 
λέξεως ἀφιστάμενοι, τὴν δὲ διάνοιαν 

ἐξετάζοντες τοῦ νομοθέτου συλλογιζ(ό- 

μεθα. ΑΡβίπηρβ οἷΐθβ 885 8η ΘΧΘΙΏΡΙΟ, 
Ποιὰ. Απάτοϊ. 80, ἄξιον τοίνυν καὶ τὸν 

θέντα τὸν νόμον ἐξετάσαι Σόλωνα, ὅσην 
πρόνοιαν ἐποιήσατο τῆς πολιτείας ἐν 

ἅπασιν οἷς ἐτίθει νόμοι. ---- ὁ παλαῖιος : 

οΓ Δεβομίη. 1. 6, σκέψασθε ὅσην πρό- 
νοιαν περὶ σωφροσύνης ἐποιήσατο ὃ ΣΣό- 
λων ἐκεῖνος ὃ παλαιὸς νομοθέτης. --- 

φιλόδημος : 506 οη 205. (0 Ἰβοογ. 7. 
160, (δεῖ) ἐκείνην τὴν δημοκρατίαν ἄναλα- 

βεῖν, ἣν Σόλων ὃ δημοτικώτατος γενό- 
μενος ἐνομοθέτησεν. Ὥριηι. 71)6 Οὔτ. 6, 

Σόλων εὔνους ὧν ὑμῖν καὶ δημοτικός. 
1188. οὐδὲν πρός : 8566 οἡ 176. 
1189. κλῆσιν: 1.6. τὴν πρόσκλησιν. 

ὅ69 οη 1218. 
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ΥΨ 5 Ἁ ν Ν " , 

1190 ἔθηκεν, εἰς τε τὴν ἐνὴν και Τὴν νέαν, 

ΚΝ ε ,ὕ ’, “ ᾿- 

ἵν᾽ αἱ θέσεις γίγνοιντο τῇ νουμηνίᾳ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἴνα δὴ τί τὴν ἕνην προσέθηχ᾽ ; 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

“95.»ϑ αὶ ,ὕ 
ιν, ὦ μέλε, 

παρόντες οἱ φεύγοντες ἡμέρᾳ μιᾷ 
͵ὕὔ ,ὔ Ὁ ’ὔὕ 5 Ἀ ’ὕ 

- πρότερον διαλλάττοινθ᾽ ἑκόντες" εἰ δὲ μή: 
΄ ε - - ᾽) 

1195 ἕωθεν υπανιῴῶντο 18 νουμηνιᾷᾳ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

" ὶ «Ἀν. φν δ' ὃ ̓ ὃ ὌΝ Τ Ξ- “ 
ν᾿ πως ου εχόονται Ἴτα 7) νουμηνιᾳ 

ι τ, } 

1190. Οπ δοοουπὺ οὗ {π6 ὑποοὺ- 
ἰαϊπίν αἰροιίπρ {πΠ6 ἕνη καὶ νέα (8366 
οπ 1134), 411 Ῥᾳ]ο ὑγαηβδοίοη8 Το- 
αυϊτίηρ 4 ἀοῆπίίθ ἀαΐθ σγοσο ἁνοϊάθα 
ΟΠ ἐμαὶ ἄαν. ΕῸΓΣ {Π18 ΤΘᾶ80) ΒΟΪΟη 
ἀοβίσπαίθα {πΠ6 νουμηνία ταῖμον {Π8Π 

[Π6 ἕνη καὶ νέα ἴον {πΠ6 θέσεις τῶν πρυ- 
τανείων. --- τὴν νέαν : 566 ΟΥἱί. Νιοίο58. 
ΤῊ ατί. ἢ νέαν νγὰβ ᾿ηἰτοσπορα ὈΥ 
α. Ηοτγήμαμη, 5ο ἐπαΐ τὴν ἕνην καὶ τὴν 
νέαν τηϊρηῃῦ τ 8}}ν 566πὶ ἴο ἀθποίο ἔηῦο 

ἅΔγ5. 
1192. ἵνα δὴ τί: 110. ἐπ ογάον ἰλαΐ 

-ιοϊαι ἴβιδ}}ν γένοιτο (γένηται) 15 

ΒΌΡΡΙΠΘα, θαῦ {Π6 Θχρ] δηδίϊοη οἵ ὁτιὴ 
τί, οἴογθα οἡ 75, Δ ΡὈ]165 4180 ἴο {118 
οχργοββίοθ. Οὐ αι, 409, ἵνα τί δὲ 
τοῦτο δρᾶτον; "οοἰ. 119, ἵνα τί; Ἴ91, 
ἵνα δὴ τί; ῬΙαΐ. Αροϊ. 20 ο, ἵνα τί ταῦτα 
λέγεις; ὙΥ̓ΠΑΐΘΥΟΙ νγὰβ {πΠ6 οτἱὶρίη οἵ 

1η6 ῬΏΓαβο, ἰὖ βθϑιὴβ 10 πᾶνο [δ αοα 
ἔγομιη ΘΟΠΒΟΪΟΌΒΗΘΒΒ; Ἃἴ0Υ, ὙὙΠ1Ὸὸ {16 

ααθβίϊοη 15 ΒΟΙΠΘἐ Π]65 ΔηΒυν ρα ὈΥ ἃ 
ἢπα] οἴδιιβθ, ἃ οδιιβα] οἰδῖιβο 15 οσοᾶ- 

ε εν ἈΝ κο 9 3 
ἁρχαὶ τὰ πρυτανει, ἀλλ 

4 Ἁ ᾽ὕ 

ἐνῃ τε καὶ νέᾳ; 

ΒΙΟΠΔΠΠΥ ΘΙΠΡ]ΟΥΘΩ, ἃ5 1{ {Π6 αποβίϊοῃ 
Πδα τηϑσοὶν Ῥθθη “ ὙΥΠογοΐοτο 1 Κα. 
ϑρν. 81, 17, 8; Η. 612. --- προσέθηχ᾽: 
ἴον {Π6 οἱ ϊἰβίομ, 5606. οὐ 7206. ΤῆΘ 88- 

ῬΙΓαύοη 18 ἰσραίθα 845 1 Ῥοΐῃ σοταβ 

ὙΘΤΘ υὐϊοτο ὈΥ ὁπ βρθᾶκο. (ἢ 
1270; Υέεβρ. 198; Ρα-, 215, 1054; 1,γ5. 
40; Ρίιϊ. 132. ϑορῃ. ΕἸ. 1602, ἀλλ᾽ 

ἕρφ᾽. Ὑφηγοῦ. Επ:. ΟΥ. 1612, φονεύσεθ᾽; 

“Ὧδ᾽ ἔχει. 

1194. διαλλάττοιντο: οἵ τεεοηποϊϊτα- 
ἔοι ΟΥ̓σΟΤΙρΥοηιῖδ6 οὗ ᾿ἰτραηΐβ 4150 ἴῃ 
Ψ6βρ. 1990, 1421. 

1196. ὑπανιῴντο: ὈΡΥΡ Ραγὶπρ {Π6 
ἴθοβ (πρυτανεῖα). Βαΐ, 45 {π6 ποχί 
γὙΟΥΒΟ5 5πον, ἴΠ6 ρσοορα ᾿πίθηςοηβ οἵ 

{π6 Ἰανν-σῖνοῦ πανο Ῥθθη {ταβίσαϊοα Ὀν 

{π6 ἀναγίοο οὗ {π6 ἡπᾶροθβ, γῆ ΤΟ αΪτῸ 

{Π6 ἴροβ ἴο θὸ ραϊᾷ ἴοο θα υὶν Ὀν. ἃ ἄγ. 
1196. πῶς : λοι εἰοε8 1 ἐοπι ἰμαΐ... 

ΟΥ Ἐπὰν. Με. δ2, πῶς σοῦ μόνη Μήδεια 

λείπεσθαι θέλει; 

1197. αἱ ἀρχαί : ΐ.6. οἱ ἄρχοντες, 
ὙΠῸ Ῥγοβι ρα οὐοσ {π6 σουγίβ. 
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ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ν ε Ψ ᾿, οὶ ΄, “ ὅπερ οἱ προτένθαι γὰρ δοκοῦσί μοι ποιεῖν " 
ν ’ὔ Ν ἴω») ε ᾽, 

ὅπως τάχιστα τὰ πρυτανεῖ ὑφελοίατο, 
Ν ῪΚᾺ ΄“΄“ὦἍ ὰ 

ιϑοοδιὰ τοῦτο προὐτένθευσαν ἡμέρᾳ μιᾷ. “. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

εὖ γ᾽, ὦ κακοδαίμονες, τί κάθησθ᾽ ἀβέλτεροι, 
ἡμέτερα κέρδη τῶν σοφῶν ὄντες, λίθοι, 

1198. προτένθαι : ἴτοπλ ΑἸ, ἴν. 
171 69 1 5668 ῬΓΟΌ. {πα΄ {Π686 σγοΥΘ 
ἃ ΘΟΙΠΙΉ 5500 ΔΡΡοϊΪηἰρα ὈγῪ ᾿ἰᾶνὺν (01 
ἃ ΑἸ γα νίθνν, 566. Μοίηθκο, Οοτη. 

ατδθο. Π|. 889 1.), ἴο ἐαδέε δογογεπαηα 
(προτενθεύειν, 1200) {πΠ6 ἤθ5} 5οὺ ἀρατύ 
ΤῸΓ βδουϊῆοθ. ῬΏ1]Ὑ]1.. 7, ἡ τῶν προ- 

τενθῶν Δορπία καλουμένη, ΒΘΘΙῚ5 ἴο ἴπ|- 

ΡῬΙΥ {πα {Π6Υ τη866 ἃ 7οἸηὐ ἔθαβί (ῬΤῸΌ. 
οὖ οὗ {Π6 5ΒΔογ]ῆο]α]} ἢ 65})} οἡ {π6 ἢγβύ 
ουϑηΐϊηρ οἵ {π6 Αρδίυτσίϊα, ἃ [θβίναὶ, 
ΘΟΙΏΙΊΟΙ ἴο 81] Τοπίδηβ, ΟΟἸΘγαΐθα δὐ 

ΑΤΠΘη5 ἴῃ {πΠ6 τηοηΐῃ ῬΥΔΠΏΘΡΌΒΊΙΟΗ, ἴῃ 

ΘΟΙΠΙΠ ΘΙ ΟΥ̓ δύο. οὗ {π6 ὈοΠπαᾶβ οὗ τοϑ]ᾶ- 
{Ἰ]ΟΠ5 ΠΡ. Φιδὺ 845 ἴΠ686 ϑηῃ]ογϑα (ῃ6 

ἔφαβύ θοΐοσθ {Π6 τοϑῦ οἵ {Π6 ῬθΟρ]ο, 80 
[Π6 ΔΙΌΠΟΙΒ ἰδ Κα {Π6 ἔθθβ Ὀθίογθ {ῃ6 
16. -- γάρ : ἔτοα. ἴῃ [Π6 ἔουτίῃ Ρ]866. 
ΟΥ Αὐυ. 1545; Ρίω, 146. Τὸ 15 οοοᾶ- 
5ΙΟΏΔΠ]Υ Του ουθη ζαυῦμου τοιηονυοθα 
ἔσο ἴΠ6 Ῥορὶπηΐηρ, 85 ΑἸοχ. 8, ὅ 
δεσπότης οὑμὸς περὶ λόγους γάρ ποτε 
διέτριψε. ΤῊΪ5 15 Τᾶγ6, οχοθρύ ἴῃ Ἰαΐθ 

οοηρᾶγ. ΟΥ̓ ὅόορῃ. λὶϊ.. 1460 ἔ,, 
καιρὸς καὶ πλοῦς | ὅδ᾽ ἐπείγει γὰρ κατὰ 
πρύμναν. 

1199. ὅπως: πού οοῃδύ. 1} τά- 
χιστα, Ὀπῦ ᾿π το ποῖηρ ἃ ἢΠ4] ΟἸ Δ 1186, 
ὙΒΙΟΝ 185 ἴῃ ΔΡΡΟΒ. ὙΠ τοῦτο ἴῃ {Π6 
ποχύ γνοσβο. ΟἹ Δεῖ. 150, πρόβουλοι 
τοῦτ᾽ ἔπραττον, ὕπως τάχιστ᾽ ἀπολοί- 
μεθα. ---- ὑφελοίατο: ἰηδίρδα οἵὗἉ -οιντο, 
{πΠ6 φῬορίβ ἔγθα. 1.86 -οίατο, ὙὙΠΊΟΙ 15 
γί γί} {Π6 ΟἸΪῪ ἴουτὴ ἴῃ Ἠοιτῃ. Δ πᾶ ᾿ 

Ηᾶι. ΟΥ Εφ. 602 (γενοίατο) ; ας, 

209 (αἰσθανοίατο). ὃ)ο -αίατο ἴοῦ -αιντο, 
Αυ. 1147, οἷς. 

1200. ἡμέρᾳ: ἀαύ. οἵ αἰ ο ΓΘ ηοο 
γ] ἢ πρό ἴῃ προὐτένθευσαν. ΟἿ. 1199. 

1201. κακοδαίμονες: δίγορβίδαθβ Ὅ685 
ἰηΐο ΒΘ 8 Θοβίαϑυ ΟΥὐϑ ἴπ6 ὈΥΠΠΠ1απΐ 
ΒΟΡΙΠΙβίσυ οὐ ἢ1β βοῃ, {πῶὺ π6 Ὀυγβδίβ 

ουῦ ᾿ηἴο ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙῚΒ οὗὁἨ σοπίριηρύ ἴῸΓ 

{Π6 στοαῦὺ ογονγα οἵ τιηϊηϊ θα, δηᾶ 

ΘΟΠΒΘΟαΠΘΠΤν Ὀρηϊρηίρα, βρθοίδίουϑ 

βιΠρ Ὀθΐοσθ Πΐπη. -- κάθησθε: οὐ 
οτη. «Αγϊβίοου. 180, οἱ δ᾽ ἄλλοι πεφε- 
νακισμένοι κάθησθε, τὰ πράγματα 
θαυμάζοντες. --- ἀβέλτεροι : ἱποογτίσιθίν 
βίιιρια. ΟἿ ΑἸΙΟχ. 240, (ΕτοΒ) .οὔτ᾽ 
ἀβέλτερος οὔτ᾽ αὖθις ἔμφρων. Μροπαπά. 
ϑ8δῦ, ἐπαβελτερώσας τόν ποτ᾽ ὄντ᾽ ἀβέλ- 

Τερον. 

1902. τῶν σοφῶν: ρθη. ἴῃ ΔΡΡΟΒ. 
ἢ {π6 βαρβῦ. δϑ]θυηθπὺ οὗ {π6 Ροβ- 
ΒΟΒΒΙΥΘ ῬΥΌΟΠ. ἡμέτεραι. ἯΗ. 691; 6. 
197, ν. 1. --τ- λίθοι : οὐ ῬΙΊΙΘσα. 100, (ἢ 
Νιόβη) ὑπὸ τῶν κακῶν | οὐδὲν λαλῆσαι 
δυναμένη πρὸς οὐδένα] προσηγορεύθη (τυα8 

οαἰϊεα) διὰ τὸ μὴ φωνεῖν λίθος. 
ἈΑΡοΙ]]οα. Οομι. Οδγυϑί. 9, σύ με παντά- 
πασιν ἡγεῖ λίθον. ΤΟΥ. ΠΠεο. ἰὶ. τ. 17, 

8 οπιπίπο Ια ρίαοπι, παπᾶ πο- 
Ιαΐποια, Ρυΐδ5. ῬΙαυ 277]. ἵν. 

2. 84, πυ]]υτηδὺ Ποο βύο]ταϊπ85 
ΒΔΧΌΙΩ. ΑΤἸΙΒΌΡΡΙΒ, Ῥοίηπρ δβδκορά 
Πδὺ ηρσονοιηθηῦ ἃ ὈΟΥ ψοῦ]α το- 
οοῖγο ἴσο δὴ οαἀποδίίζοη, τοΡ] 6, καὶ 
εἰ μηδὲν ἄλλο, ἐν γοῦν τῷ θεάτρῳ οὐ 

καθεδεῖται λίθος ἐπὶ λίθῳ. 



ΤῊΝ ΟἸΟΥ 5. 205 

τ Κ 

ἀριθμός, πρόβατ᾽ ἄλλως, ἀμφορῆς νενησμένοι; 
. ΠΝ 5» Ν τος εν Ν 
ΟΊ εἰς ἐμᾶνυτον Κα τον πν"Ὁηἱιον τουτονὲι 

3 5 » ᾽ὔὕ 5 ͵ὕ 5 7] 

1205 ΕἾΠὧ] ευτυχιαισιν ᾳστεον μουγκωμιον. 

“μάκαρ ὦ Στρεψίαδες, 
3 ’ ιε. ε ’, 

αὐτός τ᾽ ἔφυς ὡς σοφός, 
5 Ν εν ΄ ᾽) 

χοῖον τὸν υἱὸν τρέφεις, 
φήσουσι δή μ᾽ οἱ φίλοι 

1φιοχοὶ δημόται, 
“ δ᾽ Φ 4, Ἁ φῳ ’ Ν ’ 

ζηλοῦντες ἡνίκ᾽ ἂν σὺ νικᾷς λέγων τὰς δίκας. 
5 3 3 ’; ͵7 “ ε ΄΄'Ο 

ἀλλ᾽ εἰσάγων σε βούλομαι πρῶτον ἑστιᾶσαι. 

ΠΑΣΊΑΣ. 

“ΜΒ ὦ Ξ “ ΜΝ ἴω ἈΝ “2.9. 

Εἰ ἄνδρα των αυτου τι ΧΡΉ προιεέναυι; 

1208. ἀριθμός : 561)0]., μάταιον πλῆ- 
θος. ΟΥ̓ Ἑπτ. 7το. 470, ἀριστεύοντ᾽ 

ἐγεινάμην τέκνα, [ οὐκ ἀριθμὸν ἄλλως. 
14. Ἡδετγαεῖ. 997 ., εἰδὼς μὲν οὐκ ἀρι- 
θμόν, ἀλλ᾽ ἐτητύμως | ἄνδρ᾽ ὄντα τὸν σὸν 

παῖδα. Ηοτ. ΕΕΡ. 1. 2. 27, πο8 πι- 
ΙΠ ΘΓ ΒΈΠΙ18. --- ἄλλως: ἰῃ [Π6 
56η86 Οὗ μάτην {118 δᾶγν. 15. ἔτραᾳ. πϑρᾶ 
ὙΠ ΠΟΌΠΒ; 8566 οη 1120. (ΟἿ ῬΙαΐ. 
Τλεαεί. 116 ἃ, γῆς ἄλλως ἄχθη. ΤΌ 61. 

-7}6 Ἐαΐ5. Πμεγ. 24, ὄχλος ἄλλως. Τμιο. 
τοι. 11, τοὺς ἀνθρώπους γῆν ἄλλως ὄν- 

τας. ---νενησμένοι: Π6 ῬΓΙΓΟΡ. ΤΟΐοΥ5 ἴὸ 
7815 βίοτθα δΥΑΥ ἴῃ ἔΌ5. ΟἹ ΒΠΟΘΙΥΘΒ 

οοηβίγιοίθα κὸ βίθρβ, βυσρσοβίθα Ὀγ 
{πΠ6 βρϑοΐαϊουβ βοαίθα ἴῇ 5ῈΟΠ ΓΟΥ5. 
οοκ, Πουγουοσ, πη ἀουβίδ "β Πἰη τὸ 

τηθδῃ ἠεαρεα τπ|ρ, ἸΘπμοΘ. δηιρέῃ, ιιϑο.685, 
Πα {π|πκ5 {πΠαῦ {π6 Π0]6 Ῥαββαρδ 
Τοῖοσβ, ποῦ ἴοὸ {ῃ βρϑοίαζουβ, Ὀθαὺ ἴὸ 
16 ὀβολοστάται (1185). 

1205. ἐπί : Πὰ8Β [116 ΒΆΤη6 56η86 {Πδ{ 10 
μιὰ 8 ἴῃ ἐπί τινι χαίρειν. ΟἿ 1,γ8. 1270, 
ἐπ’ ἀγαθαῖς συμφοραῖς ὀρχησάμενοι. 
ΕἘπτ. Αἰς. 11δδ, ἐννέπω [ χοροὺς ἐπ᾽ 
ἐσθλαῖς συμφοραῖσιν ἱστάναι. --- μοὐγκώ- 

μιον : μοί, ἐμοί, ἀπ σοί 506 ΟΥ̓́Α515 
ΟΠ ΘΗ͂ν τ] ἐ-. 

1206. Στρεψίαδες: {Π6 τπτ|5118] 
γοο. 9ῸΥΠ] ῬΙΓΟΟΘΘαΒ. ἔσο {π6 ᾿ἰγσῖο 

οοβίαϑυ οὗ ῃ6 βρθᾶκο. Βυΐ 866 
ΟΥἱΐ. Νοίε5. 

1208. χοῖον : καί 51 {6 75 οΥαβὶβ ἹΓῈ 
Αἰπηοβῦ ροσΐθοῦ ἔγθθάομι. Η. 77; 6. 
11,1. ἘῸΥ {Π|8 ᾿ι86 οἵ οἷος (ἃ η ὡς 
7αϑὺ ὈΘΙΟΓΘ) 566 οἡ 1158. 

1209. μέ: ρονογπραᾶ 88 τινά ἴῃ λέ- 
γειν τινά τι, ἴῃ 6. ἐγκώμιον ἰ᾿ἰ86}} οοτ- 
ΤΟΒΡΟΠαΙηρ τυ Ἱ τὶ. 

1211. δίκας: ἀορομᾶβ οὁἢ νικᾷς. 
366 οῃ 90. 

1212. εἰσάγων : 566 οη 780. 
1214. ΤἼΘ ογραϊίου Ῥαβὶδαβ (εῇ 211.) 

ΔΡΡΌΘΑΓΒ, ΘΟ ΓΒ Πρ ὙΥἱἢ {ΠπῸ ὙΠ] Π0 58 

ΟΓ κλητήρ (8606. οὐ 1218). --- εἶτα: 
Ἰ56064 ἴῃ οοπίϊππαίίοη οὗ δβοιῃοίῃϊης 

ΑἸτοδαν βαϊα Ῥοΐοτο {πὸν δΔρροᾶγοα. 

560. οἡ ὅ24. --- προϊέναι : (6 τϊά. 18 
ΠΟΤ ΘΟΙΠΠΊΟΙ ἴῃ {Π|18 56 πη86, ας {6 

δοί. 18 ποῦ ΥΘΙῪ τᾶσο. (ἡ Ηᾶι. :. 24. 
10, χρήματα μέν σφι προϊέντα, ψυχὴν 

δὲ παραιτεόμενον. 
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1915 οὐδέποτέ γ᾽. 

ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΕΝ. 

ἀλλὰ κρεῖττον εὐθὺς ἢν τότε 

ἀπερυθριᾶσαι μᾶλλον ἢ σχεῖν πράγματα, 
ν ἴω ὟΝ κ΄ ἴω “ἢ 6.2 

ΟΤΕ- ΤΩΡ εμανυτου 34 ενεκα νυνὶ χρημάτων 

ν ͵ Ν ’, 
ἔλκω σε κλητεύσοντα, καὶ γενήσομαι 
9 Ν » Ν ΄ 3 Ν ΄ ' 
ἐχθρὸς ετι πβος τουτοισιν ἀνδρὶ δημότῃ. ἰ ἰ ὰ 

ἥ΄ Ἂς 5027 ͵7 - ψαι “ 

12θαταρ οὐδέποτέ γέε ΤΡ πατρίδα καταισχύυνω 

ζῶν, ἀλλὰ καλοῦμαι Στρεψιάδην---- 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
»» ε ’ 

τις ουτοσι; 
ΠΑΣΊΑΣ. 

9 Ν ν Ν , 
ες Τν ΕΡἂΏΨνΝ ΤΕ και νέαν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ν 3 99 ἰοὺ ε ’ ὅτι ἐς δύ᾽ εἶπεν ἡμέρας. 
μαρτύρομαι, 

τοῦ χρήματος; 

ΠΑΣΊΙΑΣ. 

τῶν δώδεκα μνῶν, ἃς ἔλαβες ὠνούμενος - ζ΄ 

1215. τότε : σσῇθῃ  γορβίδαθβ οαγη6 
ἴο ῬοΥΤΟυγ. ὅ'66 οἡ 1421. ---- ἦν : ψῖ}- 
ουΐ ἄν, ὈθοΔιι56 κρεῖττον ἀΘποίθβ Β0Π16- 
1Π]ηρ ΔΌΒΟΙαΐΘ δηα ᾿παοροπαρηῦ οὗ 
{Π6 Θομα! 1018] πούϊοη. (ΟΙΏΡΆΓΘ ΤῈ6 - 

1118 οὐδ, Ιοπ ρ΄ οδύ, εἴς. 
1216. ἀπερυθριᾶσαι: ἰο ἄεορ οἢ 

δ]ιι5]ι68, ἴ.6. ἐο αοὲ κἰηδ[ιδ᾽ϊησίῃ Ὅγ ἄθην- 
ἴηρσ {πᾶ ΒΘ δᾶ δὴν τόμου. ΟΚ 
Μοπαπᾶ. 819, ἀπερυθριᾷ πᾶς, ἐρυθριᾷ 

δ᾽ οὐδεὶς ἔτι. 
1217. ὅτε: οααΐν. ἴο ἐπεί. ὅθο οἡ 7. 
1218. Α φῬυύοοθββ δὖ 1ανγ, ὙΠΟΙΠΟΥ 

ῬΌΡΙΪΟ ΟΥ φυϊναΐθ, Ῥορὰη ἢ {Π6 
βιηιπιοηι8 (κλῆσις, πρόσκλησι5) ΜΈΪΟΝ 
1Π6 Ῥ]ΔΙ ΠΕ τηδᾶθ ἴῃ ῬΘΥΒΟῚ ΔΟΟΘΟΠῚ- 

Ῥδηϊοα ὉΥ τὐϊΐπο59ε85 (κλητῆρες, κλήτο- 
ρες: ο΄, Αυ. 147, Κ͵εβρ. 1416, δια 1)οτη. 

ἃ5 αποίοα οἡ 134), Τὺ εὐὐδοιί οηίοΥ 
{διε λοιι86 οΓ {6 ἀογεπαάαπί. “ΤΠΉΘη {86 
να θη δοσυβαίϊοη ὙΠ {ΠῸ6 Πᾶτη65 οὗ 
ὕποϑθ υυϊίηθββ985 νγὰβ Ῥιρϑοηΐρα, 1 

{Π6 1" ΠΔΠΊ165 ὍΘΙ νγϑητϊπηρ, ὑΠ6 δοοιι- 

βαύϊοι σου] ποῦ 6 δοοορίθα. --- κλη- 
τεύσοντα: κλητεύειν 15 ΟἸΓΠΟΥΙ ἴῃ 1185 

νΟΟδ͵6 οὗ {πΠ6 Δοοιβοῦ (ο ΤΠ ιη. .1)6 
Οὐον. 150), ΟΥ θα βύθιι. 6586. ΗδΡ., 

κλητεῦσαι δ᾽ ἐστὶ τὸ κλητῆρα γενέσθαι. 

50 ΠΟΙ δηᾶ 7768. 1418. 
1219. ἀνδρὶ δημότῃ : 1.6. ϑίτορδία- 

Ὧ65. 866 οη 9θῦ, κωμήτας. 
1220. ΤΟ Αἰποπίδη ραίγϊοῦ Ῥαβῖαβ 

ΥΟραΓβ 1 85 ἃ Ρ͵ΟΒΒ νἱο]αύϊοη οὗ 15 
ΟΟῸΠίΓΥ 5 ῬΤΙΠΟΙΡΙ65 ἴο ρον ῸΡ ΠΟΙΟΥ͂ 

νι ποὺὖ ἃ 510, ΟΥ ῬΟΓΠΔΡΒ Θυθῃ ἴο ἰού 
5110 8η ΟΡΡοσύαην οἵ ρσοϊηρ ἴο ᾿ᾶνν, 

ΔΙΓΠΟῸΡ Π6 18 ῬΘΙΒΟΠΔΙΠΥ ΔΥΘΙΒΘ ἴο 
ποραίΐομ (1216). ΟΚ(ἱ Αυ. 1461. 

1221. καλοῦμαι Σιτρεψιάδην : ΞΒΡΟΚΘῚ 
ἴη ἃ Ἰουπα ἴομο, 80 {παῦὺ ἰγορβίδαᾶρβ, 
ὙΠῸ 185 ὙΠ, ΤἸΏΔῚ ὮΘΔΥ. 8366. ὁἢ 
1218, δπᾶ οἱ ͵ε8ρ. 1410 

1223. τοῦ χρήματος : 86. καλεῖ (σύ) 
με; ὅ66 οῃ 22. ' 



᾿ 

: 

ΤῊΝ ΟΙἸΟΥΌ 5. 

τρρτὸν ψαρὸν ἵππον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

[2 ϑΝ 5 ’ὔ 

ἱππον ; οὐκ ἀκούετε; 
ὰ ψ ε “Ὁ » ω 3. ὁ ͵ὕ 

ὃν πάντες ὑμεῖς ἴστε μισοῦνθ᾽ ἱππικήν. 

ΠΑΣΙΑΣ. 

Ἁ ἈΝ " 3 ’ὔ 3 59 ’ Ἁ ὔ καὶ νὴ Δ ἀποδώσειν γ᾽ ἐπώμνυς τοὺς θεούς. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

" δι. 9 ΄ὔ 

μὰ τὸν Δῦ οὐ γάρ πω τότ᾽ ἐξηπίστατο 

Φειδιππίδης μοι τὸν ἀκατάβλητον λόγον. 

ΠΑΣΙΊΙΑΣ. 

1οϑονῦν δὲ διὰ τοῦτ᾽ ἔξαρνης εἶναι διανοεῖ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

τί γὰρ ἄλλο ἂν ἀπολαύσαιμι τοῦ μαθήματος; 

ΠΑΣΙΑΣ. 

Ἁ ξεῖν 5» ’ 5 Δ Ἁ ’ὔ 

καὶ ταῦτ᾽ ἐθελήσεις ἀπομόσαι μοι τοὺς θεούς ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
᾽ὕ᾽ ,ὕὔ 

ποίους θεούς ; 

ΠΑΣΙΑΣ. 

’, Ν ε “ ἥξς ““ 

τὸν Δία, τὸν Ἑρμῆν, τὸν Ποσειδῶ. 

1220. ὅν: {Π6 δηΐθο. ἰ5 {π6 510]. 
οὗ ἔλαβες ἴῃ 1224. ΟΟΙ 1517, 1380; 
Γε8ρ. 481, 518; Παη. 1068 ; αα, 8θδ; 
7,5. 001; Τ᾽ εβηι. 106. 

1228. μὰ τὸν Δία: 48]1ῆ68 ἐξη- 
πίστατο. ΠΟ «ββοηΐ ἴο {ΠῸ βίαϊθιηρηΐ 
ἴῃ 1227 15 ᾿πηρ]16α ΌΥῪ γάρ. 

1232. ἐθελήσεις : 86. 'π οουγί. 
1233. Τλυτγίηρ {Π6 {ἶἰπηθ οὗ {π6 ἔνο 

νυδηϊπρ αἰροάϊοβ, Ῥαβίαβ βίδηβ ἴῃ 
Πγιΐθ ΔΙ ΖΟΙΠΘηΐ. Μοποιηοίουβ ΤῸΓ 
ΔΠΔΙΟΡΟΒ ῬΌΓΡΟΒΟΒ ΤῸ τιβοα 4150 αἵ 

222 δἃῃᾷὰ Αοεἷ. 407: ἃ αϊτηοίογ, Αεῆ. 

404. ὅθε οὐ 1097. 
1234, (ΟἿ ῬΟΙ͂Ι. νι]. 142, τρεῖς θεοὺς 

ὀμνύναι κελεύει Σόλων. ΤΏΉΏΘΓΟ ἰ5 ἃ 
ΒΡΘΟΙΆΙ ΔΡΡΓΟΡΤΙ αἴθ πθϑββ ἴῃ {Ππ0 {Ππγθὺ 
ΠρΥΘ πδιηρᾶ: Ζροιβ, ἃ5 οϊοῖ οἵ {ΠῸ 

ΒΟ(αΒ Δ ηᾶ ὅρκιος ; ΗΟΥΤΊ65, ἃ8 {πὸ ρμοά 

οὗ ρσαΐηῃ (κερδῷος) ; Ῥοβοίάοῃ, {ΠπΠ6 θεὸς 
ἵππιος, δῖποθ {πὸ ἰγαηβαοίίου σοὶ αἰοα 

ἴο ἃ μοῦβθ. ΟἽ Ῥᾶδιβ. ἃ8 αυοίρα ὁ 
839, ῬΡΙ]αΐ. εσῳ. χὶ. 996 6, ἐὰν μὲν 
εἰδῇ, μαρτυρείτω: ἐὰν δὲ εἰδέναι μὴ 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
᾿ 

νὴ Δία, 
Ἅ 1286 κἂν προσκαταθείην γ᾽, ὥστ᾽ ὀμόσαι, τριώβολον. 

ΠΑΣΙΑΣ. 

5 ͵ὔ ᾽’ὕ 2 9 5 ’ὔ » 

ἀπόλοιο τοίνυν ἕνεκ᾽ ἀναιδείας ἔτι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ε Χ 4 Χ μὰ Ῥ.ν ΔΝ ε [ὰ 

ἁλσὶν διασμηχθεὶς ὄναιτ᾽ ἂν οὑτοσί. 

ΠΑΣΙΊΙΑΣ. 
» 9 ε ΄ς“' 

οἱμ᾽ ὡς καταγελᾷς. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἐξ χόας χωρήσεται. 

ΠΑΣΊΑΣ. 

» Χ Ν ΄ Ν ΄, Ν δ Ν 
ου τοι μᾶ τον Δία τὸν μέγαν και τοῦς θεοὺς 

1240 ἐμοῦ καταπροίξει. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

θαυμασίως ἥσθην θεοῖς, 
Ἀ Ν Ἁ 5 7 Ἂ ιν . καὶ Ζεὺς γελοῖος ὀμνύμενος τοῖς εἰδόσιν. ᾿," 

φῇ, τοὺς τρεῖς θεοὺς Δία καὶ ᾿Απόλλωνα 
καὶ Θέμιν ἀπομόσας ἢ μὴν μὴ εἰδέναι 
ἀπαλλαττέσθω τῆς δίκη». 

1295. πο 185 18 σοηίθιηρύ [ῸΥ 
{Π6586 σοῦβ {ῃαΐ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΙ ἴο ἢᾶγο δΔῃ 

ΟΡΡΟΥαΠΙΥ οὗ βυθαυίηρ [4]5 6 }]ν ὈΥ 
{Π 61, 6 νγου]α ἀοροβῖξ ἴὮΤΘΟ ΟΡΟ]5 ἦπ 

ααάϊίέοπ (προσκαταθείην) ἴο [Π6 πρυτα- 
νεῖα. 

1236. ἔτι: δοβί(68, 1.6. ποῦ ΟὨΪΥ ῸΓ 
γΟᾺΪ αἰβῃοποβίυ, Ῥαῦ 4180 γοῦν ἄναι- 
δείας. ϑοῖὴθ ἴδ 1 ἴῃ {Π6 56η86 οἵ 
ΔιΙαπδπᾶο, 848 ἴῃ ἘΠῚ. ἍΑ1ς, 181, 
δίκας τε δώσεις τοῖσι κηδεσταῖς ἔτι. 

1297, γορβίδᾶθβ Βρϑακβ οὗ ΤῬαβὶαβ 
ἃΒ ἃ ὙΠ6-5Κίη (ἀσκός). (7. ὅ}0]., 
τὰ γὰρ παχέα ὑπὸ πιμελῆς τῶν δερμάτων 
ἁλσὶ μαλαττόμενα εὐρύτερα γίνεται. ΔΗ- 

ΠΡΗ. 19, τοῦτον οὖν | δ οἰνοφλυγίαν 
᾿ καὶ πάχος τοῦ σώματος ] ἀσκὸν καλοῦσι 
πάντες οὑπιχώριοι. Πἰωϊ. 1002, ὄναιο 

μεντἄν, εἴ τις ἐκπλύνειέ σε (τυαϑ5, γοιι 
οἱ. 

1238. οἴμ᾽ ὡς : 566 οη 779. ----χόας : 
{πΠ6 χοῦς οοπίαϊποα 12 κοτύλαι, ΟΥ ὅ.7 
ῬΙπί8. --- χωρήσεται: το] λοίά. 1ΠπῸ 

. δῖ. 15 ΤΠΟΥΘ ΘσΟΙΠΊΟῈ ἴῃ {Π|15 Β6Π86, 

1240. καταπροίξει: 1.6. προῖκα κατα- 
φρονήσεις. ΤῊΘ γΟΥῸ ΟἸΓΠΘΙ ἰαῖζο5 1Π6 
θη. ἃ5 ΠΕΙῸ δ η4 Κ168ρ. 1590, ΟΥ 6156 
ἰβ 864 ψῇπουὺῦ δὲ Ο]., ΘΘΠΘΓΑΙΠΥ 
μανίηρ ἃ Ῥαγίΐο. οοπηροίρα τ 108 
510]. --- ἥσθην : 566 οἡ 174. 

1241. τοῖς εἰδόσιν: {λ6 ζηοισίηῃ 
ὁπ68, ἴ.6. 1056 1ηϊ 1 θα 1ηἴο {Π6 τηοῦ- 

ΘΙ βοΐθῃορ οὐ {πῃ6 βορῃϊβίβι' (δ 

γνῷ, ..ὉὉ 
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ΠΑΣΊΑΣ. 

ἢ μὴν σὺ "τούτῳ! τῷ Χρόνῳ δώσεις δίκην. 
ἀλλ᾽ εἴτε τ ἀποδώσεις τὰ χρήματ᾽ εἴτε μή, 
τ᾿" ' 

ἀπόπεμψοὸν ̓ ἀποκρυ “ψάμενος. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. ! Ι 
Ϊ Ὁ --- 

24 ωὶ Ἔ κῃ... 

ἔχε νυν ἥσυχος. 

1245 ἐγὼ γὰρ αὐτίκ᾽ ἀποκρινοῦμαί σοι σαφῶς. 
ὶ 

ΠΑΣΙΑΣ. 

Γ »Ἥἢ ’ 5 ᾽ὔ » 

τί σοι δοκεῖ δράσειν; ἀποδώσειν σοι δοκεῖ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἘΣ. 3 ΩΝ . ΝΝ ΣΙ ΄, , 
ποῦ ᾽σθ᾽ οὗτος ἁπαιτῶν με τἀργύριον; λέγε, 

Ν ’ 5 

τουτι τι ἐστι; 
ΠΑΣΙΑΣ. 

» 29 4 5 ’ὔὕ ’ὔ 

τοῦθ᾽ ὅ τι ἐστί; κάρδοπος. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

5 » ἣν τῳ -“Ἷ» ΕῚ ,ὕ Γ » 
επειῖ αταιτεις ταργυριον Τοιουῖήῖος ων :; 

Ἰοδοοὐὺκ ἂν ἀποδοίην οὐδ᾽ ἂν ὀβολὸν οὐδενί, 
ν ᾽’, ’ὔ Ἀ ,ς 

ὅστις καλέσειε κάρδοπον τὴν καρδόπην. 

[Επ|:.] Πλε5. 973, σεμνὸς τοῖσιν εἰδόσιν 

θεός. ῬΙαί. ϑγηιρ. 199 ἃ, σοπίγαβίθα 
ὙΠ] τοῖς μὴ γιγνώσκουσι. ΑἸΘΟχ. 200, 

τοῖς γὰρ ὀρθῶς εἰδόσιν ] τὰ θεῖα μείζω 
μητρὸς οὐκ ἔστιν ποτέ. 

1242. ΟΥ̓. 8θ. ---τούτῳ : 1.6. τῷ Διί. 
Ῥαβίδβ, Ἰθανίηρ ϑἰγορβίδθβ ἴὸ {πὸ 
ὙΘΗΡΘΆΠΟΘ οὗ Ζ6118 ΤῸΓ 8 Ὀ]ΒΡΉΘΙΩΥ, 
Ῥγοσθθᾶβ ἴο Ιοὺῖκ αὐΐου μἷἰβ οὐὐῃ ἰπ- 

ἰογοβϑίβ. ὥρα Οὐἱέ. ΝΝοίοβ. 
1244. ἔχε νυν ἥσυχος : ἱποτιρῊ ἔχειν 

ἷβ ΥΘΥΥ Οἰΐθη ἀβρα ἰηΐτ. νυ δανϑ., 
ἥσυχος ΒΘΘΙῚ8Β ἴο Ὀ6 {Π6 ΟΠΪΥ 84]. ἢ 
ὙΠΟ 1Ὁ 18 {Ππ8 πβοᾶ, ΟΥἹ ΕἘπν. Τεμ. 
δδ0, ἀλλ᾽ ἔχ᾽ ἥσυχος. ΤὴηΘ 58 πΠιῸ 

ῬΏΓΑΒΘ ἰβΒ Ἰουπηα αἷδο 'ἴπ Ηδέ, γτἱϊ, 
65..29. 

12451. ϑιτορβίδαθβ ρὍ65 τὶ πὶπ ἤον 
{π6 ἀουρ-ἶταν. Ῥαβίαβ ΒΡΘ8Δ ΚΒ ἴο ἴπ8 
υγὶΐηθθβ. Βρίογτο {ῃ6 Ἰαΐίου. δ 8ῃ- 

ΒΊΟΥ, ίγορβίδαθβ στοίασηβ. 8.66 Οὐἱέ. 

ΙΜΝοίε8. 

1247. ἁπαιτῶν : 566 οη 482. 
1248. ὅ τι ἐστί: 566 οη 214. 
1249, ἔπειτα; απεαὶ 5{ἰ|, 8366. οἡ 

800. 

1250. ΤῊΪβ 15 ἰἀθη τοδὶ] ἢ 118, 

1251. καλέσειε: [ἴΟΥ Τηοοῦ, 566 ὁἢ 

τ. --- τήν : ἀτί, πα ϊοαίςηρ ἰπ6 ΟἿ]. 
ὙΠΟ ὙΠ {Π6 Ρᾶ 58. νγοῦα θ᾽Ὸ 58]. 
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ΠΑΣΊΑΣ. 
5 » 595 53 ,ὔὕ 

οὐκ ἀρ᾽ ἀποδώσεις; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

3 ν , ϑ 5 ’ οὐχ ὅσον γέ μ᾽ εἰδέναι. 
οὔκουν ἀνύσας τι θᾶττον ἀπολιταργιεῖς 
3 Ν »“Ὁ"»ἭἍ) ’ ἀπὸ τῆς θύρας; 

ΠΑΣΊΙΑΣ. 

" Ν ΘΝ 25 ὦ 
απειμι, Και τουῖτ ἰσθ᾽, ΟΤι 

1965 θήσω πρυτανεῖ", ἢ μηκέτι ζῴην ἐγώ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ῪΚᾺ  ΦᾳπῚ ΒΝ, ᾿ “Ὁ ᾽ προσαποβαλεῖς ἄρ᾽ αὐτὰ πρὸς ταῖς δώδεκα. 
’, ΚΠ  Ψ 39 3. τς ΄’ “Ὁ καιτοι σὲ τοῦτό γ᾽ οὐχὶ βούλομαι παθεῖν, 

ὁτιὴ ᾿᾽κάλεσας εὐηθικῶς τὴν κάρδοπον ΘΕ Ἴ Ἴ ρ Β 

ἈΑΜΥΝΙΑΣ. 
ΒΩ ,» 

ἰώ μοί μοι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
» 

ξα" 

1260τίς οὑτοσί ποτ᾽ ἔσθ᾽ ὃ θρηνῶν; οὔ τί που 

1252. ὅσον εἰδέναι: 566 Οἱ. Πγοίο5. 
ΟἾ Ῥαα, 856, εὐδαιμονικῶς γε πράττει, 
ὅσα γ᾽ ὧδ᾽ ἔχειν. Μεοὶ. 8560, οὔκουν 
πονηρά γ᾽ ἐστὶν ὅ τι κἄμ᾽ εἰδέναι. ῬΙαΐ. 
Τλοαοί. 145 ἃ, οὐχ ὅσον γ᾽ ἐμὲ εἰδέναι. 

ΕῸΓ {118 ΒΘΘΙΏΪΠΡῚΥ ᾿ἱπἀοροηᾶθηῦ τι86 

οὗ {π6 1ηἴ., ΒΒ ΟΜΊ. 100; 6. 268. 
1258. ἀνύσας τι: 566 ὁη 181. --- 

ἀπολιταργιεῖς: ς ΒΕΚΚ. Απεοά. 481, 
11, ἀπολιταργῆσαι(-ίσαι) - ταχέως ἄπο- 
δραμεῖν. ἔστι παρὰ τοῖς κωμικοῖς τοῖς 
παλαιοῖς. ΓΘ γ Ὁ ΟΟΟΌΓΒ ΟΠΪΥ͂ ΟΠ66 

ΘΙΒΘΎΠΘΓΘ, πα {πη τ ἱΠποὰὺ [Π6 ΡΓΘΡ., 

αχ, 0602, εἶθ᾽ ὅπως λιταργιοῦμεν οἴκαδ᾽ 
ἐς τὰ χωρία. 

1250. προσαποβαλεῖς : 566 οη 1136. 
π- ταῖς δώδεκα: 80. μναῖς. ΟἹ 21, 

1224, ὙΠΟΥΟ 15 ΠΟ ΙΟΠΡΘΙ {Π6 5]]1ρῃ0- 
οδῦ φργοίθμοθ {παῦ πῃ ἃοθβ ποῦ οὔθ 
[Π6 ΤΟ ΠΟΥ. 

1258. ὁτιή : πιογοῖψ δδοαιιδ6 (ἀ58ῖργ- 
ἱπρ' {Π6 οϑι186 οὗ τοῦτο παθεῖν, ποί οἵ 
οὐ βοὐλομαι) .----τὴν κάρδοπον : ς71 069 ΠΥ, 
Ῥαβῖδβ, ὈῪ {Π6 νγᾶγν, παᾶ πού ἱπαϊοαϊρα 

1Π6 ρϑῃᾶρν δὖὺ 811. Οὐ 1248. Ἡργο 
Ῥαβίδβ ἀθραγίβ. 

1259. ἰώ μοί μοι: ἃ {ταρῖο νγα]]. 
1260. ἔα: {1158 νγοΓα 15. ᾿πιδρᾶ 8485 8Π 

Θ6ΧΟΙ. οἰἴΠ6 . αὖ βοιηθίῃϊηρ βέαγίϊης ἴῃ 
ἐ8.παΐιγα ὑπιαῦ 15 οἰ, ΟΥ αὖ βοιηθίΐϊηρ 
πγιοα ροοίοαϊ (νν ΠΘ 6. βίαυ Πρ ΟΥ ποῦ) 
{Ππαῦὺ 15. τὐΐΐηοδ8οεἶ, 1.6. Β66η ΟΥ Ἠραγᾶ. 
ϑΟΤῚ6. ΘΧΟΘΡ Ϊοη8. πᾶν Ὀθθη ογθαίθα 
Ὀγν [αὐ] οι δ 08. 

δίων. 
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τῶν Καρκίνου τις δαιμόνων ἐφθέγξατο ; 

ΑΜΥΝΙΑΣ. 

τί δ᾽; ὅστις εἰμί, τοῦτο βούλεσθ᾽ εἰδέναι; 
- ὐϑρ ’, 

ἀνὴρ κακοδαίμων. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Ν ’ 

κατὰ σεαυτόν νυν τρέπου. 

ΑΜΥΝΙΑΣ. 

ἫΝ Χ - “5, ΄ δ γον: ν δα ω σκληρε δαῖμον ω τυχᾶι θραυσάγτυγες ΡΣ 

1266 ἵππων ἐμῶν: ὦ Παλλάς, ὥς μ᾽ ἀπώλεσας. 

1261. Καρκίνου: [πΠ6 οἸᾶοΥ Οδι- 
οἶπαβ, ποῦ ἴο θ6 οοηίοππαρα τ {Π6 

Ἰαΐου ἰσαρθαϊδη οὐ [Π6 5816. Ὠ81η6, 
γγὰ85 ἃ 50η Οἵ ὙΠοΥγοΐα8, ΟΥ, 866. ἴο 
ΤΟΌΥΘΘ Δ ηα ΕΥΙ͂Ζβοπο, οὗ ΧΟΘΠΟΤΙΠητΙ5 

(Το. 11. 23. 2). ΗΙἴ8 βοθηῆΐϊο ἀδῆοθβ 
ΔΥῸ Τορυϊρα ἴοὸ παν Ῥθθὴ θχορ]]οηΐί. 

Νοιίπίησ ἰβΒ Ἰοΐῦ οὐ ἢ1β8 ἰγαρθαϊθβ. 
ΗΒ 508, ΧΘΠΟΟΙ65 (4150 ἃ ἱγσαρθαΐδῃ ; 
866 Οἢἡ ἤαῃ. 86), Χοποίίϊπμηιιβ, δ πα 

ΣΧ ΟΠΆΓΟΠ5 (ἃ ἔοασ ἢ ΠαΠη6 15 ἀοιθί- 
{]}), πκ6 {Πρὶν ἔῃ θυ, ἀσο οὐΐθη στἱαὶ- 

οα]θα Ὀγ ἴπ6 οομηΐο ροθίβ. (ΚΓ Κρ. 
1482--1557. -- δαιμόνων : παρ᾽ ὑπόνοιαν 
Του παίδων (86}0].)}. Ἐτοτη {ΠῸ {ταρὶο 

γγ841}} (1259) Βίσορβίδαθβ, δθο. 0 916 
᾿ητουρσοίατοη, βαβροοῖβ {πα 10 ΤηΔῪ 

6 {πΠ6 νοΐοθ οὗ οπο οἵ {Π686 50Π5 {παῖ 

ἢΘ ὮθδγΒ, ἃπα Π6 ἀοβίρταΐοβ {Π6Π} ἃ 8 

1π6 ἀεηπεῖφοῦβ (αἰὐυΐνι 5οη8) ο77 {πὲ ταν 
(Καρκίνου). Τὸ 18. ῬΟΒΒΙΌΙΘ, ΠΟΥΟΥΘΥ, 
{παΐ δαιμόνων Τοῖργβ ἰο {Π6 οπαγδο- 
ἴθ 8 ἴῃ ἴΠ6 γαρραϊοβ οἵ Οδτγοίμτβ, ἀπα 

{πὶ Ατ.ί σἱάϊου]οβ ἢ να! Πἶπρ 5ΞΊΥ]0. 

ΤῊ ΤΟΥΠΊΘΙ νἱθὺν ἴβΒ ἀνοσο Ὀν {ΠπῸ 

ἴαοί {πᾶς ἤοσθ ΤΌ]]ΟΥ βοΙηΠΘ. ΥΟΥΒΘΒ 
(1204 ἢ., 1272) ἔτγοπι {π6 {εν ηιηΐιι5 

οὗ Χρηοοΐοβ, {π6 βοὴ οἵ (Οἰγοίπιβ. 

ΤΊΘΡΟΙΘητιβ, βοὸη οὗ Ἡργδοῖοβ, νΠΘὴ ἃ 

γου, 5᾽Θνν, ἴῃ 118. Γαι μου Β μοῖιβο αἵ 

ΤΊΓΥΠΒ, ΠΟΣΊ ΠΪ 5, ὙΠῸ τγὰ8 {Π6 πΠΟΪ6 

οὗ Ἡρύδοὶθβ, Ῥοίησ [ῃ6 ῬὈσγοίμου οὗ 
ΑἸοθηθ. ἄσο. ἰο {π6 8610]. οἱ 
Ηοπη. 7]. 11. 601 8ξ., ἀπ ΑΡο]]οά. 1]. 8. 
2, {πΠ6 ΚΙΠΠΠρ᾽ νγὰβ Δοοϊάθηΐαὶ, θαΐ 8οο. 

ἴο Ῥιπά. Οἱ. γ. 20 δξ., «πα ΟΥ̓ΠΘΥ υυυϊΐουβ, 
10 νγὰβ ᾿ἰπἰθηίϊοηδὶ, θαῦ ἰπ {πΠ6 Πραῦ οἵ 

ΔΠΡΟΥ. Ηδ Πιδᾶ ἴο ἢρο, πη νγὰ8 5141Ὲ 

Ῥοΐοσθ Τυου. ἀσοο. ἴο ἘσυϊίΖβοῃθ, {Π6 
ὙΟΥΒΘΒ ΠΟΙῸ ῬΑ͵ΟαΙΘα πγοτὸ υἰίογρα Ὀν 
ΤΊΘΡΟΙΘ τ8 ἱπητηθαϊαίθν δου {ΠῸ 
ΔοοΙϊάρηΐα] ΚΙ] Πρ; δοο. ἴο δου, 
ΠΟΥ ΘΓ εἰοτοα Ὀν ΑἸοσηθηθ 6 

5}Π6 ἸρΑΤΠΘΩ οἵ {πὸ ἀθαῖῃ οἵ μου Ὀσοίῃου. 
ΤΠ ρᾶγοᾶν 15 Τπουρηῦ τὸ Ππᾶνο τοΐου- 
6ΠῸ6 «ἰβὸ ἴο {πὸ ἔαϊ!ασὸ οὐ πὸ ἰθίγα]- 
ΟΡῪ ἴο ΒΊΟΝ {Ππ6 Ὁ]ὰν ὈΘΙοηροά. 

1269. Ταθηῖοα] τυ Αελ. 1019. 
1264. ΤΠ νϑῦβοβ οἵ {πὸ ἱγαρϑᾶν 

ὙΟΤῸ ἀΡοιῦ ἃ5 [01] Ονγ8: ὦ σκληρὲ δαῖμον, 

ὦ τύχαι χρυσάμπυκες | (δόμων ἐμῶν) - ὦ 

Παλλάς, ὥς μ᾽ ἀπώλεσας. ΑΙ ΪΆΒ 
ΤΊΘΔΠ5 {παῦ ΠΪΒ ΠΟΙΒΘ5 ΠΔΥ͂Θ ΤΊΠ ἈΥΥΆΥ͂ 

Δ Πα Ῥγοκοὴ 8 οαττῖασο. Οὗ [Επν.]} 
Τλιο5. 118, -- θραυσάντυγες : τὐπι-ογιδὴ- 

ἴηφ. Αμδ]οροιβν παν, Πεὶ. 104, φοναῖς 
θηροκτόνοις. ΑΘΒΟΗ. Μἔπηι. 281, μητροκτό- 

νον μίασμα. 71. Τ)οῦ. 8514 ἴ., ἀνδρολέ- 

τειραν νόσον, ῥίψοπλον ἄταν. Ηϊΐ. νἱἱ, 

190. 10, συμφορὴ παιδοφόνος. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

τί δαί σε Τληπόλεμός ποτ᾽ εἴργασται κακόν; 

ΑΜΥΝΙΑΣ. 

κ ΝῚ , ΓΑ ἈΧ ΩΣ 9 , Ν , 
μὴ σκῶπτέ μ', ὦ "τάν, ἀλλά μοι τὰ χρήματα 

τὸν υἱὸν ἀποδοῦναι κέλευσον ἅλαβεν, 
ΜΝ ,ὕ Ν “ ΄ ἄλλως τε μέντοι καὶ κακῶς πεπραγότι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Ἰφτοτὰ ποῖα ταῦτα χρήμαθ᾽ ; 

ΑΜΥΝΙΑΣ. 

ε ’ὕ 

ἁδανείσατο. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

“ ἥν ἢ ον ν 9 3 Ν »“" 

κακως αρ οντως εὐχές, ως Ύ εμοι δοκεῖς. 

ΑΜΥΝΙΑΣ. 

"4 39 ’ πρὶ ς ᾿Ν Ν γε 

ἵππους ἐλαύνων ἐξέπεσον, νὴ τοὺς θεούς. 

1266. τί δαί: 566 οη 491. 
1267. μὴ σκῶπτε: μή ὙΠῸ {ῃ6 

}Υε8. ἸΤΩΥ. 15 ΓΘΡ ]ΑΥΥ αδοα ἴο ΤοΥΡ Ια 

ΟΥ̓́ΤΟΙ] ΒΓαῖθ ἀραϊηϑῦ ἃ {Π]ηρ᾽ ΔΙσοδ αν 

βοίηρ οἢἡ. Οὐ οουγδο παῦσαι (ἰτην.)} 
ΙΓ {πΠ6 Ῥαγίΐο. ΤΥ Ὀ6 ΘΙὨΡΙΟΥΘΩ͂, 

Ῥαύ {π6 ΘοἸηηηδηᾷ 15 [Π6η Ῥοβι{ϊνθ. 
1209. ἄλλως τε μέντοι : δοί], 701 οἵἤιεν 

γοαβοη8, Ἰπαίϊθοα. μέντοι ἸγᾺ}1165 {πδΐύ 

{ΠΟΥΘ 816. ΟἾΠΟΙ ααἰΐρ 5. οΙΘηῦ τρᾶ- 

ΒΟΠΒ ΤΟΥ 15. Ῥαυηρ {πΠ6 ἀορύ Ῥθβιθβ 

1η6 τηϊδίογίπηθ νγ]0 ἢ {Π6 οΟΥραϊ τοῦ 
5 βΒυϊΐογθα. Αθβοῃ. ι.5868 ἄλλως τε 
πάντως" 511] ΑΥ]Υ. 

1271. κακώς.... εἶχες : Π6 411π465 
ἴο κακῶς πεπραγότι (1209), 0 Π6 

ΤΟίουβ ἴο {πΠ6 Ἰϑμαϊηρ οὗ {Π6 ἸΠΟΠΘΥ: 
ψοι ἀρογο ἵλοη, ἱπαϊοοα, ἴα α 8ααἰ οοπάϊ- 

ἐΐοηι, ἴ.6. ἐγασῳ (θη γοῦ Ἰθηΐ 1). 
1272. Ἔγοα ΧΟΠΟΟΙΘΒ. ὅθ οἡ 

1201. --- ἐξέπεσον : ΙζοΟ0Κ 5ῈΡΡ]165 τῶν 
χρημάτων. 1ύ βοροιηβ πδίαγαὶ, Ὠον- 

ΟΥΘΥ, ἴο εκ {Π158 110. ἃ8. ἃ ρΡαγὺ οὗ 
ΑἸ ΠΪα5᾽5. ΟΔ]αγηϊν. Ηρ ον] θη Υ 
Ῥγθίθηβ τὸ αν βυϊογθα δὴ δοοϊαθηΐ 

ἢ Π15 οαΥγαρο. Τηδὺ 6 οδΠη6 ἴῃ 
ΟΠ6 ἰβ5 5Βῃονῃ Ὀγ 1302. ΤῺΘ ροεΐέ, οἵ 
ΘΟΌΓΪΒΘ, Τ᾽ πη Θ Πα ἃ ῬῸΠ ΠΟΙΘ 8ἃ8 Π6 
ἄοοθ5 ἴῃ 1209. 

1273. ἀπ᾿ ὄνου καταπεσών: ἃ Ῥ͵ΙῸ- 
γΟΙΌ14] ΘΧΡΤΘΒΒΙΟΙ, Πηθϑηΐηρ᾽ δα οιέ οΥ 

ΟΠ16᾽8 86,868, ΟΥ̓ Βοιηοίπίηρ οὗ πο ΚΙπα. 

ΟΥ̓ Ῥιαῦ. Ζοσφ. 'ϊ. 101 6, (οὐ δεῖ) καθά- 
περ ἄχάλινον κεκτημένον τὸ στόμα βίᾳ 
ὑπὺ τοῦ λόγου φερόμενον κατὰ τὴν παροι- 
μίαν ἀπό τινος ὄνου πεσεῖν (1.6. 
ἰαϊζς ιυἱϊαϊ.). Απδ]οροῦβὶγ Κ68ρ. 1510, 
τί ταῦτα «ληρεῖς, ὥσπερ ἀπὸ τύμβου 
πεσών. Ἴῆοθο ΘΧΔΙΏΡΪΟΒ ΠΟΥ ἰπδῦ 
[Π6 Θχρυβδβίοῃ 15 ποῦ ῬΥΪΠΊΔΥΙΪΥ ἃ ΡὰΠ 
ΟΠ ἀπὸ νοῦ πεσεῖν, ἃ Πα ΒΟΙΏΘ, ΠΟ] πα Πρ; 
ΚοΟΚ, πο] {Ππαᾶὖ 10 ΠΘΥΟΥ οδη θῸ 500 ἢ 

ἃ Ῥυμῃ, Ῥοοαῖιβο {Ππ6 Ἰαύου ΟΧΡΥΘββί0 ἢ 
νγὰ8 ΠΟΥΟΥ τι806. παῦ {π686 ψΟΓΙΩβ, 



ΤΗΕ ΟΙΟΥΌΞΚ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
’ »“-κ »“ἄ σ 5 5 » ’ὕ { 

τι δῆτα ληρεῖς ὠσπέρ ΑἹἽΤ οΟνοῦυ Καταήίεσων:"» .- 

ΑΜΥΝΙΑΣ. 

ληρῶ, τὰ χρήματ᾽ ἀπολαβεῖν εἰ βούλομαι; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

5 »»Ὰ 5 σ ͵Ζ7 53 5 ἐν ε ϑ,'' 

1Ἰοδοὺκ ἔσθ᾽ ὅπως σύ γ᾽ αὐτὸς ὑγιαίνεις. 
«- 

ΑΜΥΝΙΑΣ. 

τί δαί ̓  

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Ν 5 ’, 4 “ ’ὔ - 

τον ἐγκέφαλον ὠσπερ σεσεῖσθαί μοι δοκεῖς. 

ΑΜΥΝΙΑΣ. 

σὺ δὲ νὴ τὸν Ἑρμῆν προσκεκλήσεσθαί γ᾽ ἐμοί, 
ΠΝ 3 Ψ 9 , εἰ μἀποδώσεις τἀργύριον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ϑ 

κάτειπέ νυν, 
; ’ὔ Ν κι. Ν Ξ 

πότερα νομίζεις καινὸν ἀεὶ τὸν Δία 

ΠΟΎΤΘΥΘΥΙ, ΠΠΔῪ πᾶγο ῬΘΘη ᾿ηἰ6]] 1010], 

ἃ8 ἃ Ρἅπ, 566Π|8 ῬΙΌΡ. ἴτοῖη 500} 
ῬὮΓΆΒ6Β 848 ἐξ ἐλπίδων πίπτοντας (ΕΓ. 
Ἐτρ. 424), τοὔμπαλιν πεσεῖν φρενῶν 
(Επτ. Πρ». 590), εἰο. 

1275. αὐτός : {Π15 15 ΟΌΒΟΌΓΤΟ. αὐτός 
τηπβύ οἰΐμουῦ θ6 ἴπ οοηίγαβύ τἱἢ τὰ 
χρήματα (“γοὰ πορᾶ ποῦ τοῦ]. γουτ- 
5611 ἀροιυΐ ἃ {Π{{16 ΤΏΟΠΟΥ, ΤῸΓ γοι: αΥὸ 
εοογίαϊηἶῃ {{ Ο 07 γοιιγβοὶ ἢ 1.6. “γοὰ 
προρᾶ ἴο ΥΘΟΟΥ͂ΘΥ γΟΙΓ Β6η868 ΤᾺΓΠΟΥ 
{πη ὙΟῸΪ ΠΊΟΠΘΥ ᾽), ΟΥ οἶβ6 {Π6 ὁ0ῃ- 

{γταβδύ 15. ἢ {πΠ6 ὈτΤΌΚΘη ἴα: 
ΚὙοὰ τηπβί 6 Πυγὺ ψοιγ 86 Υ 
801 “Υοαυ βθθῖη ἴο πᾶν βυϊΐογοα ἃ 
ΘΟΠΟΌΒΒΙΟη οὗ {Πρ Ὀτγαίη." ἔθ ΟὐἹἔΖἔ. 

ΝΝοίο5. 

1270. ὥσπερ : αβ 1ΐ ιὐογὸ; ΙἴκῸ 
ὡσπερεί, απια8ὶ. ΟΥ̓ αχ, 3534, ὥσπερ 

ἠσθόμην. Ἰἴε8ρ. ὃθῦ ; 17)]ι65ηι. 809. 

ΡΙαί. Ῥλαεάν. 2600 6, ὥσπερ ἀκούειν δοκῶ 
71«ἀ. Ῥἢαεά. 88 ἃ, ὁ 

]1ἀ. Οταί. 
9840, ὥσπερ ὑποπτεύω αὐτὸν σκώπτειν. 

71«. 1,γ58. 222 ο, ὥσπερ μεθύομεν ὑπὸ τοῦ 

λόγου. 71. ει. 258 ς, ἀναγκασθήσεται 
ὥσπερ αὐτοσχεδιάζειν. 

1277. προσκεκλήσεσθαι: {πὸ ἔαΐ. 
Ῥΐ. 15 16 οπ]ν ζαῦ. ρΡ4858. οἵ καλεῖν ἀπ 

1185. ΘΟΙΏΡΟΙΠΑΒ τπι564 ὈΥ ΘΑΥΙΥ ἩΓΙΘΙΒ, 

οχορρύ {Παὖ καλεῖσθαι (αἴ. τηϊ4.) ΒΟΠ16- 
{ἰπη68 ἢδ5 ἃ Ῥᾷ55. Β6η86. 

1278, μἀποδώσεις: ἃ Ἰοπρ γον] 
ΓΆΤΟΙΥ 51 ΠΟΥ Β ΟΥ̓ 518 τυ ̓ {Π ἀ-, θα Βομ]6- 

{{π|08 ἤ ἀπ μή νυ} ἀ- ΤΌση οπ6 80]- 
14016. ϑοπηθρ τορασᾷ {Π|8 ἃ8 Οὔ 818 
(5ο πη {πὸ τοχί), ΟΠ Β ἃ8 ἈΡΠΔΘΓΘΒΙ8Β 

(ἃ 11,2, ν. 4), ΟΥΘΥΒ ἃ8 ΒΥ ΖΟΒΙβ. 
1279. Α Ῥγόθίθιι το αἰβοιββοα 

ἴη {πο86 ἄανβ. Οὗ ϑὅομοὶ. Αρ. ἘΜ, 

τινῶν προσιόντων. 
λόγος ὥσπερ ὑπέμνησέ με. 
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ν 1280 ὕειν ὕδωρ ἑκάστοτ᾽, ἢ τὸν ἥλιον 
ἕλκειν κάτωθεν ταὐτὸ τοῦθ᾽ ὕδωρ πάλιν; 

ΑΜΥΝΊΙΑΣ. 

9 “0ῷῶ.. »ν - Αγ ’ὔ . 3 » ὦ οὐκ οἶδ᾽ ἔγωγ᾽ ὁπότερον, οὐδέ μοι μέλει. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

“ 5, 9 Ἂ 3 ΄ ΄, 5. 
πῶς οὖν ἀπολαβειν τἀργύριον δίκαιος εἶ, 

εἰ μηδὲν οἶσθα τῶν μετεώρων πραγμάτων; 

ΑΜΥΝΙΑΣ. 

1285 ἀλλ᾽ εἰ σπανίζεις, τἀργυρίου μοι τὸν τόκον 
ἀπόδοτε. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Ὺ»Ὃ»"ὦ 3. Ψ 3 ε ’ ’ ’ 

τοῦτο δ᾽ ἔσθ᾽ ὁ τόκος τί θηρίον; 

ΑΜΥΝΙΑΣ. 

’ὔ 3 Ξ 5 «ἃ Ἂς ἴω Ν ε , τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ κατὰ μῆνα καὶ καθ᾽ ἡμέραν 
πλέον πλέον τἀργύριον ἀεὶ γίγνεται 

ἵν. 209, Διογένης ὃ ᾿Απολλωνιάτης ὑπὸ 
ἡλίου (φησὶν) ἁρπάζεσθαι τὸ ὕδωρ τῆς 
θαλάσσης. (866 ὅ6η. Ω. Δ. ἱν. 2.) 
Ἰϑιηοοῦ. Ἄφτγῖο. ἃ. 4 (Μιυ]]Δ0}), τὰ 
μὲν οὖν πεδία δι ὅλης ἐπέχοντα τῆς 
ἡμέρας τὸν ἥλιον ἐξαμέλγειν (5ιιοἷς οι) 
τὸ ὑγρὸν καὶ ἐξατμίζειν (ουαρογαίε). 
ΗΙΡΡ. «Ἅ4δν. ν. 37, ὃ ἥλιος ἀνάγει καὶ 
ἀναρπάζει τοῦ ὕδατος τὸ λεπτότατον καὶ 
ἀπὸ τῆς θαλάσσης. Αὐἰδύ. Πείεον. 11. 

2. 10, ἔτι δ᾽ ἡ ὑπὸ τοῦ ἡλίου ἀναγωγὴ 

τοῦ ὑγροῦ ὁμοία τοῖς θερμαινομένοις ὕδα- 
σίν ἐστιν ὑπὸ πυρός. Ζὐϊά. 11, φαν ε- 
ρῶς γὰρ ἀεὶ τὸ ἀναχθὲν ὁρῶμεν 
καταβαῖνον πάλιν ὕδωρ. Τλιο. 
]εατοπι. Ἴ, ὑδατοποτεῖν τοὺς ἀστέρας, 
τοῦ ἡλίου καθάπερ ἱμονιᾷ τινι (γῸρ6 οὕ α 
αἰγαιυ-ιροἰ]) τὴν ἰκμάδα ἐκ τῆς θαλάσσης 
ἀνασπῶντος καὶ ἅπασιν αὐτοῖς διανέμοντος. 

1285. ἀλλά: {15 νγοτᾷ οἵξοθη οὐἴβ 

Βῃογῦ ἃ σοηνουβαίοη, ΟΥ ἰπἰτοάποοβ ἃ 

ΠΘῪ [οΟρῖο, σι πουῦ δπν δανογβαίνο 
ΤΘἴθυθηοθ ἴο σγηδῦ Ῥτυθοθᾶβθβ, {τὸ ΟἿΣ 

“8]]. -- τἀργυρίου : {Π|58 Πὰ5 ὈΘΘη 
οὈ]θοίβα ἴο ὈγῪ Οοθοῦ 85 θοϑίπρ' ἀπηθο- 
ΘΒΒΔΥ ; μυῦὺ οἱ Το. απίαοη. ὅ, 
μισθοῦται δ᾽ οὗτος παρ᾽ ἡμῶν τοῦ γιγνο- 

μένου τόκου τῷ ἀργυρίῳ, πέντε καὶ ἑκα- 
τὸν δραχμῶν τοῦ μηνός. ἘῸΓ {Π6 ρθη. 
ὙΠ τόκος, ςοΥ. 1150, τόκοι τόκων. 

1280. ἀπόδοτε: 86. γοι! 8ἃ Πα γὙΟἹΓ 
5801. -- θηρίον: [ἴπΠ6 νυ] ]οἰβὴ ὉΠΓῊΒ 
ὍΡΟΙ {π6 ὑνγο- 014 τηθδηΐϊηρ οἱ τόκος, 
οἤδργίηφ πα ἱπίογοδί. “η6 Ἰδαίου 15, 
ἴῃ ζαοί, ἃ τηθίδρῃουοα] π86 οὗ {Π6 
ΤΟΥΤΊΘΙ, 45 ΘΧΡΙαἰποα ἴῃ Ασὶβῦ. οἱ. 1. 
10. ὅ. 

1288. πλέον πλέον : 80 μᾶλλον μᾶλ- 
λον σιϊπουῦῦύ καί, αη. 1001. ΑἸΘ6Χ. 28. 
Ἑπτ. 79].. Τ΄. 1406. ϑμδῶνδω 
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ὑπορρέοντος τοῦ χρόνου; 

21 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

καλῶς λέγεις. 

1τ2ϑ0τί δῆτα; τὴν θάλατταν ἔσθ᾽ ὅ τι πλείονα 
Ἀ ᾽ὕ “ἡ Ν »» 

νυνὶ νομίζεις ἢ πρὸ τοῦ; 

ΑΜΥΝΙΑΣ. 

μὰ Δί᾽, ἀλλ᾽ ἴσην. 
5 ἈΝ ’ὔ ᾽ὕ 5 5 

οὐ γὰρ δίκαιον πλείον᾽ εἶναι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ον “ 

κατα πως 

σ ’ὔ “ ’ὔ 3 Ν ’ 

αυτ μέν, ὦ κακόδαιμον, οὐδὲν γιγνεται 

5 ’ “ “ ᾿" Ἁ Ν ἐπιρρεόντων τῶν ποταμῶν πλείων, σὺ δὲ 
1295 ζητεῖς ποιῆσαι τἀργύριον πλεῖον τὸ σόν; 

5 3 ’ὔὕ ἈΝ 5 Ν “Ὁ δι. ΤῊΝ 

οὐκ ἀποδιώξεις σαυτὸν ἀπὸ τῆς οἰκίας ; 
φέρε μοι τὸ κέντρον. 

ΑΜΥΝΙΑΣ. 

ταῦτ᾽ ἐγὼ μαρτύρομαι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ν ’ ’ 5 3Ὰ "ἡ ον ,' 

ὕπαγε, τί μέλλεις ; οὐκ ἐλᾷς, ὦ σαμφόρα; 

1289. ὑπορρέοντος : {Π6 Ῥ͵ΙΘΡ. 46- 
ποίθβ {ῃ6 ἱππρΡ ΓΟ Ρ 016 παίαστο οἵ 

τπ6 ονν οὗἁ {{πη6. ---- καλῶς λέγεις : οχ- 
ῬΓΘΒ565 ποῦ 80 ΤΠ ΠΟ ΔΡΡΤΟΥΔΙ] οἵ νηδΐ 

ΑἸ ΠΪα5 588, ἃ8 βε{ἰ5}6 οὕ ]100 αὖ {Π6 
ἀοηπίίοη οὗ τόκος, 680. 16 511π}116 
(πλέον γίγνεται ὑπορρέοντος τοῦ χρόνου), 
ὙΠ ΙΟΝ βυιϊ 5 [Π 6 ῬΌΤΡΟΞΒΟ οἵ ΓΟ ΡΒ 65 
850 Μ.6]}]. 

1290. ΟΥ̓ Τλιογῦ. νυἱ. 608 4, ρσὶη- 
ΟἾΡΙΟ ἸΠΔΓ6 πιϊγαπ ΠΥ ΠῸπ Γοα- 

ἄοτο τηδῖπ8, παῦαγδμη, 4τιὸ 511 
ἰαπΐαβ ἀθοῦγβιβ ΔΑΌΔΤΙῸΠΙ,, 
ΟἸ πα 4τὸ γνοπίδηΐ ΟΧ ΟἸΠΠΪ 

ΕἸ απ ἷπα Ραγίθ. 

1296. ἀποδιώξεις : ἃ ΒΑΤΌΔΒΙη Τοΐου- 
τῖηρ ἴο {π6 ἔδοῦ {παῤ ΑἸηνηΐαβ 15 ἃ 
»ίαϊπεϊ 7, διώκων : “““1} γοὺ ποῦ ργοβε- 
ομΐία γουγβοὶὲ ἀνᾶν 1" ΟΥἹ Αὐυ. 1020 
(«ἀἀτροεββθα ἰὸ {πΠ6 ρϑοπηθίοσ Μοίοη), 

οὐκ ἀναμετρήσεις σαυτὸν ἀπιών; 
1297. φέρε: «αἀατοββθα ἴο ἃ βἰδανο. 

-κέντρον: ιι564 ἴῃ ατίγῖηρ ΠΟΥΒΘΒ 
ΔΠα ΟΧΘΠ, ἤΘηο06 1298, οὐκ ἐλᾷς; (ἢ 

ΞΌΡΗ. Ο. Τ', 809, κάρα διπλοῖς κέντροισί 

μου καθίκετο. 

1298. ὕπαγε : “ποῦ ρ Ὁ 866 ὁ 
απ. 114. -- οὐκ ἐλᾷς : “ποῦ ἡ γοῖ ΡῸ 
ΔΙοησ Τ᾽" ΟΥ 1902. τῦχἅεδεα αἰ ΓΤ ΠΥ 
ᾳ. 608 ; λύμη. 303. 



216 ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΠΣ. 

ΑΜΥΝΙΑΣ. 

ταῦτ᾽ οὐχ ὕβρις δῆτ᾽ ἐστίν; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἄξεις; ἐπιαλῶ 
»“2λ ε Ν Α ’ 

1300 κενζων ὑπὸ ΤοΟν πτρωκτον σε τὸν σειραφόρον. 

’ὔ » ᾽ἢ» 3 τῶν ’ὕ πον φεύγεις; ἔμελλόν σ᾽ ἄρα κινήσειν ἐγὼ 

αὐτοῖς τροχοῖς τοῖς σοῖσι καὶ ξυνωρίσιν. 

ΧΟΡΟΣ. (Στροφή.) 
͵ ᾽ς ων ἈΠ ΤΌΨΑ ’ὔ Ε Ν 

οἷον τὸ πραγμάτων ἐραν φλαύρων' Ο γὰρ 

γέρων ὅδ᾽ ἐξαρθεὶς 

1805 ἀποστερῆσαι βούλεται 
τὰ χρήμαθ᾽ ἁδανείσατο' 

9 »ν 2) σ 9 , , , κοὺκ ἔσθ᾽ ὅπως οὐ τήμερον λήψεταί τι 

πρᾶγμ᾽, ὃ τοῦτον ποιήσει τὸν σοφιστὴν ἴσως, 
1810ἀνθ᾽ ὧν πανουργεῖν ἠρξατ᾽, ἐξαίφνης κακὸν λαβεῖν τι. 

1299, ὕβρις : ς αη. 21. Τον. 4πα. 
1, κ, 2, αατὰ δ, Βὶ ο ὁ ΠΟΙ 60Π- 

Γὰ]ἠῚ 6118 6511 --- ἐπιαλῶ: 55. τὸ κέν- 

τρον. ΓΠΘ ΘοΟΙΠΡΟΙΠα ἐπιάλλειν 15 

Γουη, Ῥ651 465 Π6Υθ, ΟὨ]Υ ΕῪΡ. 461, ἀηᾷ 

Ῥῆγγη. 2, πα νυ ἢ 50-041164 ἐπη6515 

ἴη ἤοτη. Τὴ 5'ΠΡ16 γουῦ ἰάλλειν 15 

Τουπα ἴῃ ΑΘΒοἢ., θαῦ ποῦ ἴῃ ϑ0}},, 
ἘΠῚΓ., ΟΥ̓ ΑΥ. 

1900. σειραφόρον : 566 οη 122. 
1801. ἔμελλόν σ᾽ ἄρα: τιδ64 ἴῃ οχ- 

ὉΠ ΠΡ ΟΥ̓ΘΥ [Π6 ΔΟΟΘΟΙΩΡ]ΙΒΗτηρθηῦ οὗ ἃ 
Τοβἰβίθα ῬΌΓΡΟΒΘ:; “1 ἐλοιφἧξ 1 5ῃου]α,» 
εἰςο. ΟΥ̓ απ. 268; Κ͵εβρ. 400. ὙΥ1- 
ουξΐ ἄρα (ἄρα) Ἐπιν. Ογεῖ. 098, δώσειν δ᾽ 
ἔμελλες ἀνοσίου δαιτὸς δίκας. 74. δε. 

1384 ἵ,, σὺ δ᾽ οὐκ ἔμελλες τἄμ᾽ ἀτιμάσας 
λέχη | τερπνὺν διάξειν βίοτον. ---- ἄρα 18 
οἴρη τπιβθα 11 ἄρα, 85 7765.400, 839, εἰο. 

1902. αὐτοῖς : ἴῸΓ [Π6 τι56 οἵ αὐτός 

ἴῃ Θομποχίοη ὙΠ ὑπ6 ἀαΐ. οὗ δοοοιη- 
Ῥδηϊπηρθηΐ, 5806 Η, 7744; 6. 188, ὅ, κ. 

(Γ Ἐῳ. 8, 1, 840; Μαη. 2206, 410, δ00 ; 
Αὐυ. 1267, «πὰ οἔίροη. -- Ταῦ Βίσθρβία- 
(65 15 ποῦ ΤΏΘΥΘΙΥ ΟΔΥΥ Πρ οὐ ἢΪ8 
ΒΙΠΏ116 ΟΥἩἨ ἃ ΠΟΥΙΒΟ, Ὀπύὺ δ᾽] πᾶθ5 ἴο 8 

708] ΟΔΥΓΪΑΡῸ, 15 ΒΟ ὈΥ ξυνωρίσιν 

(γοιιγ ἢ017868), 11}]655 1664 {Π15 ΤΟΙΘΥΒ 
ἴο {π6 ᾧγιοι, Ῥαβίαβ Ῥθίῃηρ' σειραφόρος 
(1300). 
1905-1920: 4 βίσορμε (1808--1510) 

8 δηβίσορπμο (1911--1920)ὴ, ψΒῖο ἢ 
ΒΟΙΏ6 ΤΠ] ΘΓ Βπηρ' ΓΟΒΡ οὔ ον ὈΥ 
1Π6 ἔνγο 417 -ὉΠΟΥΤΊΒ65. --- ΤῊΘ ΟἼΠΟΓΙῚΒ 
ΠΘΙΘ ἀθοϊασοβ 18 704] υὙἱϑῦγβ ἴο {16 
βροοίδίουβ. ΟἹ 1408 ΤῈ, 

1506. χρήματα: {Π6 ῬΟΥΒ. ΟἿ]. 15 
ποῦ ΘΧρυοββοᾶ. Η. 724, 748; α. 164, 
ἢ ν. 2. ΟΥ 1468. 

1809. ὅοο Ονἱΐ. “Νοίο8. 
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(Αντιστροφή.) 
ΕῚ ὸ ΒΡ ῸΝ ΜΡ Ὡνν Πα Ψ 

οιμαυι Ἃ ρ αὐυτον αυτιχ ευρήσειν, ΟἸΤΕΡ 

’ 3 5 '' 

πάλαι ποτ᾽ ἐζήτει, 
οὺ Ν εν ,ὔ ε εἶναι τὸν υἱὸν δεινόν οἱ 

’ὔ 

γνώμας ἐναντίας λέγειν 
»- σ ΄Ὺ΄ὰὶ ν 

Ἰϑιδτοῖσιν δικαίοις, ὥστε νικᾶν ἅπαντας 
-" Ἁ ΄ Ὰ » ΄ 3 οἷσπερ ἂν ξυγγένηται, κἂν λέγῃ παμπόνηρ᾽. 

Υ »ϑᾷἕἷΎ ΠΝ Ζ " 5.Χ ΕῚ ϑοοίσως δ᾽, ίσως βουλήσεται κάφωνον αὐτὸν εἶναι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ὶ ᾧ ἀν 
ἰιου ιουνυ. 

3, , ᾿ “ Χ ὃ ’ ὦ γείτονες καὶ ξυγγενεῖς καὶ δημόται, 
͵ὕ ,ὔ ᾽ὔ 

ἀμυνάθετέ μοι τυπτομένῳ πάσῃ τέχνῃ. 
» ͵΄ὕ »“» »“"Ἵ» Ἀ ΄“23λ) ’ 

οἰμοι κακοδαίμων τῆς κεφαλῆς καὶ τῆς γνάθου. 
2. ΄, ΄ ν ΄,ὕἹ 

1925 ὦ μιαρξε, ΤυτΤΕεις ΤΟΡν πατέρα; 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

φήμ᾽, ὦ πάτερ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

δ ΌΦΝ «ἃ ΄“- “Ὁ ’ 

ὁρᾶθ᾽ ὁμολογοῦνθ᾽ ὅτι με τύπτει. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

1315. νικάν : {Π6 51]. 15 ῬΕΙαΙρΡΡἱ- 
ἄοβ, ἴπ6 Ο0]. ἅπαντας. --- ξυγγένηται : 
ὁποοιηπίοτβ (ἴῃ αἰβραίθ). 

13921--1610: [Π6 ὀχοάι8 (ἔξοδος). 
1921. ϑιγορβίδαθβ Γ5Π65 ουΐ οἵ {Π6 

Ποῦδβο, Ραυγβιρα ἀηα Ὀοαΐθη Ὀν Πἰβ 50}, 

Δ Πα ΘΔ] ηρ ἴοσ Ργοίθοίϊίίοη. ΤὴΘ 5ρθο- 
ἰαΐουβ ΘΓ ῬγΘΡαγραᾶ Ὀγν 799 ἴο σομη- 
ῬΓΘΠοΠπα {15 βιταδίϊοη. 

1529. πάσῃ τέχνῃ : 
ἀμυνάθετε. ὅ66 οη 88. 

1924. οἴμοι κακοδαίμων : οἴμοι Πᾶν- 
ἱπρ ῬΘΟΟΙῚΘ ἃ ΤΠΘΤῸ 6ΧΟ]., ἴπΠ6 ποτη. 18 

ἴτρᾳ. οοηποοίρα ἢ} ἰτ. 5ο ουθη ἰπ 
{πὸ οαδ6 οὗ οἴμοι μοι, ἰώ μοι, «πα ΟΠΘΥ 

6ΧΟ]. ῬΏΓΑΒΟΒ, ΠΟΘΙ μοί 8 υυϊζίρῃ 

οομβί. ἢ 

καὶ μάλα. 

ἀρασ. ΟΣ Ἑτρ. 808, οἴμοι κακοδαίμων 

τῆς τόθ᾽ ἡμέρας. --- κεφαλῆς : 6ΧΟΙΪ. σΘη. 
566 οἡ 1ὅ8. (δ 1606. 

1825. Αὐ Αὐπθὴ8 {π6 Ῥϑηα]ν ΤῸΓΣ 
{15 ΟΥΠΠ6 νγὰβ8 Ῥγίαὶ ἀτιμία, ἀρ Υῖνα- 

(ἴοη οὗ οἷν!] στἱριιίβ. ΟΣ Απᾶοο. 1. 74, 
ὅπόσοι τοὺς γονέας κακῶς ποιοῖεν, ἄτιμοι 

ἦσαν τὰ σώματα. ΑΘΒΟἢΐη. 1. 28, ἄν τις 

λέγῃ (αἰἱοηιρί ἰο 8ρεακὴ ἐν τῷ δήμῳ, τὸν 
πατέρα τύπτων ἢ τὴν μητέρα, τοῦτον οὐκ 

ἐᾷ λέγειν (ὁ νομοθέτης). 
1326. ὁρᾶτε: ἵἴτην. ΟΥ ἱπᾶϊο., ῬΓΟΡ. 

{πΠ6 ἴοτιηθσυ. “προσαίϊναβ πιΪ- 

ταηίΐβ οδϑύ οὐ βίπροπίῖϊβ ΟΡ ἔὰᾶ- 
οἶπὰβ ἱπαπαϊζαι." Εα. Ἡρυδπη. 

ΤῊ βοηΐ. τὺ 6 ᾿ΠΊΟΥΤ, 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ὦ μιαρὲ καὶ πατραλοῖα καὶ τοιχωρύχε. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

“, 272 95.Χ Ξ . , ,ὕ αὖθίς με ταὐτὰ ταῦτα καὶ πλείω λέγε. 
3, 9 οὺ 9 ν ᾽ὕ - ν,. 3 3 ,ὕ » ἜΣ ἀρ᾽ οἶσθ᾽ ὅτι χαίρω πόλλ᾽ ἀκούων καὶ κακά; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

1330 ὦ λακκόπρωκτε. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

πάττε πολλοῖς τοῖς ῥόδοις. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
: ἢ 

τὸν πατέρα τύπτεις; 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

κἀποφανῶ γε νὴ Δία, 
ε 5 ͵͵7 3 » 

ὡς ἐν δίκῃ σ᾽ ἔτυπτον. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ὦ μιαρώτατε, 
Ν “- ΄ 5. ἃ , , 3 , 

κα πῶς ὝΎενΟΙΤ ἂν πατέρα τύυπτειν ἐν δίκῃ; 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

» 3 5 ,’ Ψ ’ ,’ὔ ἔγωγ᾽ ἀποδείξω, καί σε νικήσω λέγων. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

1Ιϑϑδτουτὶ σὺ νικήσεις; 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

,ἵ Ν ε ’ὕ 

πολύ γε καὶ ῥᾳδίως. 

1927. πατραλοῖα : ΟὈ5. {Π6 πητι5118} 
ααυδηΐν οὗ -ἄ, νοῦ. οὗ -ας. --- ΕῸΣ ἃ 
{}} ργοβρηίαϊίἝου οὗ {πΠ6 νίθνβ οὗ 

ϑοογαίοβ σοποοσηΐηρ {Π6 Το] αἰϊοπ5. οἵ 
ΟΠΠ]άγθη ἰο {Π6ῚῚ Ραγοηΐβ, οβ Χοη. 
Μτρι. 11. 2-ιο; 1. 2. 49.--86. 

1929. ἀκούων : τι564 85 Ρ488. οὗ λέ 
γειν ἴῃ {Π6 56η86 ἰὉ Π88 ἴῃ 1928, 

1590. λακκόπρωκτε: {18 ΒΘΘΙῚ5. 90 
Ὀ6 ἃ βίγηρ:ηθηθα βυιθδύϊιο ἔοΥ εὐρύ- 
πρωκτος. ἸΤύῦ ΟΟΟῸΓΒ 4180 ἴῃ ΟΡ ϊἰβιᾶ. 
5, ἀπ χακκοπρωκτία ἴῃ ἘΠΡΟΙ]. 808. --- 
- ῥόδοις : οἱ 910, 912. 

1939, γένοιτο: {Π6 5110]. 18 ῬΓΟΡ. 
πατέρα τύπτειν ἐν δίκῃ. 

1895, τουτί: 866 οῃ 1087, 
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ἑλοῦ δ᾽ ὁπότερον τοῖν λόγοιν βούλει λέγειν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
. ͵ 

ποίοιν λόγοιν; 
ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

Ν ΄, ἃ Ν . 
ΤΟν Κρέειττον 7 τον Ἤττονα. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἐδιδαξάμην μέντοι σε νὴ Δί᾽, ὦ μέλε, 
“Ὁ ων 3 ,ὔ 3 ΄ Ὁ ’ὔ τοῖσιν δικαίοις ἀντιλέγειν, εἰ ταῦτά γε 

᾿ 

1340 μέλλεις ἀναπείσειν, ὡς δίκαιον καὶ καλὸν 
Ἀ ᾽’ὔ ͵ὕὔ 3 Ἁ Ε Ἀ »ῪΝ»Ν ΘὑἵΙ͂ 

τὸν πατέρα τύπτεσθ᾽ ἐστὶν ὑπὸ τῶν υἱέων. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

5 3 » ’ 5 3 ’ ν 

ἀλλ᾽ οἴομαι μέντοι σ᾽ ἀναπείσειν, ὥστε γε 
» 53 5 Ἀ 5 ͵ὕ 3 Ἁ 5 Ὁ“ 

οὐδ᾽ αὐτὸς ἀκροασάμενος οὐδὲν ἀντερεῖς. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
Ν Ἁ ν Χ ᾽, 3 ἴω ’ 

καὶ μὴν ὅ τι καὶ λέξεις ἀκοῦσαι βούλομαι. 

ΧΟΡΟΣ. 

1345 

Ν » 7 

τὸν ἄνδρα κρατήσειξ' 

(Στροφή.) 
ν Ἂ ον ΄κ“-“ ,ὔ ν 

σὸν ἐργον, ὦ πρεσβῦτα, φροντίζειν, ΟἸΤΉ 

ε - 5 , 3 , 3 μὰ 5" ᾿ ᾿ 
ως οὔτος, εἰ μὴ τῳ πεποίθειν, οὐκ ἂν ἣν κΑ 

1986. ἑλοῦ: δὴ οχίγαναρδηΐ α[8- 
ῬΙαν οἵ {πὸ ἱπα ουθποο οὗ {Π6 Ξορὴ- 
ἰβίβ ἃ5 ἴο ψ ῃῖοἢ βἰάθ οὐἵ ἃ αιοβίίοη 

πον ἅτ ἴο Βῃρροτί. (( 1042. Α584 
τηδίίου οὗ ἔδοΐ, {ΠΟΥΘ 18 ΠῸ ΤΟΟΠῚ ἴῸΓ ἃ 

ΟΠοΐοθ, ἃ5 ἰσορβίδθβ ΒΌΓΟΪΥ οαηπηοῦ 

ἈΓΡΊΙΘ ἴῃ ἔδΥΟΥ οὐ ἃ 50η᾽8 στὶρηῦ ἴοῸ 

Ὀραῦ 15 ΤΠ 6 Γ; ἀπα 1 6 5Βῃοια 40 

50, ῬΒΙαΙΡΡΙο5. νοῦ] θῸ οοιῃρο]]οᾶ 
ἴο ἄγριο, ποῦ ΟἿΪΥ ἃραϊηβί Πἰ8. ΟΠ 

οοπαποί, θαΐ 4180 ἀραϊηβί {πΠῸ αοο- 

ἰσῖηθ ὙΠ] Οἢ πο πα πὲ Ῥσγουραίοα 
ἉΠΑ ῬΤΟΡΟΒΟΩ͂ τὸ ἀοῖοπα (1992). 

1398, ἐδιδαξάμην: 860. οἡ 197. -- 
μέντοι: {Π18 σίνοβ ἴπ6 βοηΐ. ἃ ἴοπο οἵ 

«ρτ- 

ὈΙΓΟΙ ἸΤΟΏΥ, ---οτοοὶἑ 1 αἸα ἡπαοραὶ, εἰο. 

ΘᾺ ΒΞ, 
1340. ἀναπείσειν : {Π6 Ῥ6ΙΒ. ΟὈ]. 15 

Ομ 6, Δ ηα 80 τηδθ σῬΠΘΓΆ]. ὥΐθο 
οἡ 149. 

1944. δ᾽ τι καὶ λέξεις : τυλαΐ ἴηι ἰδέ 

ιὐογία γοῖ υὐἱϊΐ βδαψ. ὝΠΟ ἔογορ οὗ καί 
1Π ΒΌΟΝ Οα565 ΤΥ ἀΒῈΔΠν 6 Ῥσοιρῆΐ 
ουαὖ ὃν {πΠ6 ἴοπο οὗ {πὸ νοΐϊοθ ἴῃ {γδ 8- 
Ιαϊϊηρ : “1 νῖβ ἴ0 8566 (Π68Ὑ) νυ ῆδὺ 
τα τοὐἱ Βα ν." 86 οἡ 788 ἀδπᾶ 840. 

1947. ἐπεποίθειν : Θατιῖν. ἴο ἢ ᾿πηρΐ. 
πεποιθέναι, γε τροη, ἰ Κ65 ἀαΐ. οἵ Ρϑὺ- 
50. ΟΥ {πϊηρ; --- ΟΡΒ. {πα Ποτο 1{Π6 -ν 

οαηπού θῸ ομμἱρᾷ. Η. 87 ἃ, 
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ν 5 ’ὔ 

οὕτως ἀκόλαστος. 

ΑΒΙΒΤΟΡΗΑΝΒΕΝ. 

ἀλλ᾽ ἔσθ᾽ ὅτῳ θρασύνεται: δῆλόν γέ τοι 
᾿ιϑδυτἀνδρὸς τὸ νόημα. 

ἀλλ᾽ ἐξ ὅτου τὸ πρῶτον ἡρξαθ᾽ ἡ μάχη γενέσθαι, 

χρὴ δὴ λέγειν πρὸς τὸν χορόν’ πάντως δὲ τοῦτο 

δράσεις. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

καὶ μὴν ὅθεν γε πρῶτον ἠρξάμεσθα λοιδορεῖσθαι, 
ἜΜ δ. Α 9 δὴ Ν ε ,ὕ 3 ω2 Ξ 

έἔγω φράσω' πειθὴ γαρ εἱστιώμεθ᾽, ὠσπερ ιστε, 

1Ιϑδδπρῶτον μὲν αὐτὸν τὴν λύραν λαβόντ᾽ ἐγὼ ᾿κέλευσα 
3 ,ὔ ,ὔ “Ὁ ᾿ ᾷσαι Σιμωνίδου μέλος, τὸν Κριον, ὡς ἐπέχθη. να 

1556. ΤῊ πιοϑβύ ρ]αβίηρ' θϑηΐουίδίη- 
τηρηῦ αὖ [ϑαβύβ νγὰβ {Π6 βῃρίὶηρ οὗ ΒΟῃΡ85 
([μ6 50-041164 σκόλια) ἴῃ ὑππ ὈΥ {Π6 
συρβίβ. ὙΠΘη ὁη6 πα ἢπῖβῃθα Π6 

Βδηαρα 8. Ῥγᾶποῇ οὗ Δ ῸὙ6] ΟΥ̓ ΤΩΥΤΊΪΘ 

(1364) ἴο ποίου, πο {Π6 βδηρ. 3668 
οη Ταη. 1301 ἀπὰ 1802. ΟΚ ᾳ. δ29; 
Ρεβρ. 1222 Εἴ; ἙἘτρ. 2, ἄσον δή μοι 

σκόλιόν τι λαβὼν ᾿Αλκαίου κἀνακρέοντος. 
ΕΥρ. 911, ὁ μὲν δεν ᾿Αδμήτου λόγον 
(ς Κεβρ. 1239) πρὸς μυρρίνην, ὃ δ᾽ 

αὐτὸν ἠνάγκαζεν “Αρμοδίου μέλος. Ἐ1ΡΟΙΪ. 
910, αοίρα οη 1709. --- ἹΚρῖον: ἃ ἴτρ. 
οὗ {Π6 οὔθ 15 ργοβουυρᾶ, 5. 18, 

ἐπέξαθ᾽ ὁ Κρῖος οὐκ ἀεικέως [ ἐλθὼν ἐς 
εὔδενδρον ἀγλαὸν Διὸς [ τέμενος. Τῦ γγἃ8 
Ῥ͵ΙΟΡ. 8η ἐπινίκιον ἴῃ ΠΟΠΟΥ͂ οἵ ἃ ν]Ἱοί ον 

σαϊηρα Ὅν Οτῖπ5, [πΠ6 Αορὶποίδῃ ὙὙΥ68- 
{Π0 Ὶ; ποῖ, 885 8016 {ΠῚΠΚ, ἃ ν]οίουυ 

βαϊηρα οὐ πη. Βαυΐ Βιίγορβίαᾶρβ, 

μανίηρ ἃ τοία] τηϊβοοποορίϊοη οὗ {Π6 
οὔρ, ῬΓΟΙ». τηϊβίοοϊς Κρῖον (ὙΠΟ ἢ ΒΟΤῚΘ 
τὶ Κριόν) ΤῸΥ κριόν (80 ἴῃ Μ85.), 
Δ ΠΩ σΠδηροα ἐπέξατο (ασογηεεῖ ᾿πιδε 7) 
ἰπΐο {Π6 Ρ888., 50 [Πδὖ {Π6 νου 5 τηθδηΐ 
λοιὺ {16 ταπὶ τρα8 5οαγεα!. '"ΤΠΙ6 4]Ππ|51 0 
ἴο {Π6 “5ῃραγίηρ οὐ ΟΥὐα5,᾽ {ΠΟ0ῈΡ}} 
Ῥαβρα ο( ἃ τηϊβοοποθρίίοη, οὐ] Ρ] θᾶ 86 

ὁ δ᾽ εὐθέως ἀρχαῖον εἶν᾽ ἔφασκε τὸ κιθαρίζειν 

{π6 Αὐμποηΐβϑηβ, 85 Οὐἰὰβ οὗ Αδρὶπδ 
(οτη ΔΙ ΟΚΘΠ 86 1ΘΘηὉ165 τυ {ἢ {ΠῸ 
ΟΠ6 ΠΟΘΙ Υοίουγθα 10) παα θη αο]ϊν- 
ΘΓΘα ἋΡ ἴο {π6 ΑΥΠ ΘΠ ΔΒ Ὀ. ΟἸΘΟΙΊΘΠ6Β 

(Ηἀι. νἱ. το δπμᾷ 73) Ῥθοδαβθ οὗ {Π0 
ΒΟΒΈ]6 δ πα {ταϊζοσοῦβ αὐ πᾶ6 οὗὁὨ {π6 
Αρρὶπϑίδηβ δῦ {Ππ6 ορϑηΐηρ οὗ [πΠ6 Ῥϑὲ- 

58) ὙΓΔΙΒ; 84 ᾿παθρα ἐπέχθη Τηδ 
ῬῈ πιραῃὺ ἰο βυρροβῦ ὑΠπ|5 σ ΥῪ ἀ6]1ν- 
οαυ. ΗΔ. νἱ. πο 7η. μὰβ ἃ βὰῃ οἢ {Π6 

ΠΆΠΊ6, Κλεομένης εἴρετο τὸν Κρῖον, ὅ τι 
οἱ εἴη τὸ οὔνομα ὃ δέ οἱ τὸ ἐὸν ἔφρασε. 
ὁ δὲ Κλεομένης πρὸς αὐτὸν ἔφη: Ἤδη 
νῦν καταχαλκοῦ, ὦ κριέ, τὰ κέρεα ὧς" 
συνοισόμενος μεγάλῳ κακῷ. --- Κρῖον ἴδ ἃ 

Ῥτοϊορίϊο 86ο. 
1357. ἀρχαῖον: οἱ Εὰρο]. 140, τὰ 

Στησιχόρου τε καὶ ᾿Αλκμᾶνος Σιμωνίδου 
τε ἀρχαῖον ἄείδειν: ὃ δὲ Τινήσιππος 

ἔστιν ἀκούειν. κεῖνος νυκτερίν᾽ εὗρε 
μοιχοῖς ἀείσματ᾽ (ςΓ. 1371), ἐκκαλεῖσθαι 
γυναῖκας. ---- ΤΟ Βοογαιβίβ. τορατᾶρα 
{πΠ6 ππίνουβαὶ οὐβίομη οὐ θη] γθηΐηρ' 

Γραβίβ συ ἢ ὈΙΔΥῪ ἃΠπΠα Β0ηρ᾽ ἃ5. ἃ ΤηὙΚ 

οὗ Ἰητο]]θοῖπα] ρονοσίν. ΟἿ ῬΙαΐ. Ττοί. 
847 ο-ο; ϑ'ψηρ. 170 ὁ. --- εἶν᾽ : ἔογ {πὸ 
ΘΙ βίομ, 866 οἡ 780, δπᾶ οἴ 7, 42, δ23, 

60, 988, 1140, 1262, 1941, 
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ἐν ΄, θ᾽ ς ᾿ ΄, “9 ΑἾ κ᾿ 
ᾳ εν Τέ ἜΨΨΟΝ ᾽ ὠσπϑέρβει καάχρυς γυναικ αλουσάαν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

3 Ἂ, ιν 52 Χλ γ Ὺ 3 53 ’ ’, .. ῪΜ 

οὐ γὰρ τότ᾽ εὐθὺς χρῆν σ᾽ ἀράττεσθαί τε καὶ πατεῖ- 

σθαι 

1800 ἄδειν κελεύονθ᾽, ὡσπερεὶ τέττιγας ἑστιῶντα; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

“ ’, ἈἉ “Ν Ψ Ψ» Ξ,ὔ “-“ 

τοιαῦτα μέντοι καὶ τότ᾽ ἔλεγεν ἔνδον, οἷά περ νῦν, 
Χ ἣν ’ » 3 εν Ν ’, 

καὶ τὸν Σιμωνίδην ἔφασκ᾽ εἶναι κακὸν ποιητήν. 

κἀγὼ μόλις μέν, ἀλλ᾽ ὅμως ἠνεσχόμην τὸ πρῶτον 
ἔπειτα δ᾽ ἐκέλευσ᾽ αὐτὸν ἀλλὰ μυρρίνην λαβόντα : 

ιϑϑδτῶν Αἰσχύλου λέξαι τί μοι: καθ᾽ οὗτος εὐθὺς εἶπεν 
ιϑογψόφου πλέων, ἀξύστατον, στόμφακα, κρημνοποιόν. “ 

1808 κἀνταῦθα πῶς οἴεσθέ μου τὴν καρδίαν ὀρεχθεῖν ; 

᾿. 1558. ὙΠ Θη, θη συϊηαϊηρ, παΐ- 

ὌΓΑΠΥ ΒΔ ΠΡ ΒΟΠΡΒ ἴο0 ὙὙΠ116 ΔΎΤΔΥ {{Π|6. 

Αἢ ἐπιμύλιος φὠδή 18 Ῥ͵ΙΘΒΟΥνΘα, ΒΟΙΡΚ 
Ροεΐ. Γυτ. 111. Ρ. 618, ἄλει, μύλα, ἄλει" 

καὶ γὰρ Πιττακὸς“ ἄλει, μεγάλας Μυτιλάνας 
βασιλεύων. ---- ὡσπερεί: 4αἀπδ5ὶ. ΟἸ5. 

{Πδῦ πο ἢπῖΐθ νϑυὉ οδὴ Ὀ6 ΞῈΡΡ]]6α. 
1960. τέττιγας : [Π6 εἰσαάαε ΟὨΪΥ 

ἀτγδὴκ ἃ 1ἰ{{|Ὸ0 ἄθνν, δοο. ἴο αποϊθηΐ θ6- 

Τ116ῇ, ἀπα ἀθυϊνϑα [Π6 τοβί οὗ {πον Ρ]688- 
ὉΓῸ ἔσοιῃ βοησ. Οὗ «Απαοτγεοηΐ. 43. 1 ΤΕ,, 
μακαρίζομέν σε, τέττιξ, [ ὅτε δενδρέων 
ἐπ’ ἄκρων ὀλίγην δρόσον πεπω- 
κὼς | βασιλεὺς ὅπως ἀείδεις. ΡΙαΐ. 
ον. Θ00 ἔ,, ἐν ἀέρι καὶ δρόσῳ. καθάπερ 
οἱ τέττιγες σιτούμενον. 

1964. ἀλλά: αὐ ἰεαξί, αἱ ἀπῇ ταίΐε. 
(Υ 1569; Αἅυ. 16θ8. Ὥρῃ. Οἰγη. 111. 
99, ἐὰν οὖν ἀλλὰ νῦν γ᾽ ἔτι ἀπαλλα- 
γέντες τούτων τῶν ἐθῶν ἐθελήσητε στρα- 

τεύεσθαι, κτὲ. ---- μυρρίνην : 566 οῃ 1956, 
1865. εἶπεν: (18 γὙΟΥῸ ποῦ ΤΆΓΟΙΥ 

ἴ Κ68 ἃ Ῥγϑᾶ. δοο, οὗ ἃ Ῥαγίϊο. Οὐ δῃ 
Δ]. (ΟΥ̓ Αδβοι. Ολο. 682, 
Ὀρέστην εἰπέ. Ζτιηι. 098, ταύτην τοιαύ- 

τεθνεῶτ᾽ 

τὴν εἶπον. ὥορῃ. 1ἰ. 676, θανόντ᾽ ᾽Ορέ- 
στην νῦν τε καὶ πάλαι λέγω. Χρη. 

Πεἰϊ. ν. 2. 18, ἣν εἰρήκαμεν δύναμιν με- 
γάλην οὖσαν. 1 {Π6 ΟΡ]. οτϊτίρα, 
88 ἴῃ ΟἿΓ ΘΧΔΙΏΡΙΘ, ΕΓ. «Αἰς. 142, καὶ 
ζῶσαν εἰπεῖν καὶ θανοῦσαν ἔστι σοι. 

ΒΌΡΆ. ΕἸ. 890, ὡς ἢ φρονοῦσαν ἢ μώραν 
λέγῃς. 

1567. ψόφου: δοπιδαδξί. ΟΥ̓ Καη. 
402. Ξορῃ. 4). 1110, τοῦ δὲ σοῦ ψό- 
φου οὐκ ἂν στραφείην. ----ἀξύστατον : εὐ 
ΡΙαΐ. 727ογ. 1014 Ὁ, ἀκοσμία ἦν ἀσύ- 

στατον τὸ σωματικὸν ἔχουσα" τοῦτο 

δ᾽ ἦν ἀναρμοστία ψυχῆς οὐκ ἐχούσης 
λόγον. ---στόμφακα: «Γ΄ Γὲ8ρ. 121. 
Ξ0Π0]. Ηρτγιηορ. ἴῃ Ὑα1Ζ Τἰποίΐ. υἹἱῖ. 
Ρ. 963, 18, στομφάζειν ἐστὶ τὸ κομπά- 

ζειν καὶ ἀλαζονεύεσθαι. ἄἅτοσ. 

Οον. ἐἰδία. ν. 1259, 18, μιμεῖται ὁ ποιη- 

τὴς διὰ τῶν στομφαστικῶν λέξεων τὸ 
σεμνὸν τοῦ ἥρωος. --- κρημνοποιόν : 
εὐαη-οοπιροβίησ, τιισσεὰ, ΟΕ Εᾳ. θ28; 

Παη. 818 Π., Θ29, 940. 

1368. ὀρεχθεῖν : {{|8 γοΥ Ὁ ῬΓΟΌ. ἀ6- 
ῃοΐο8. ΘΟΠν Ἰβῖγο δίγιφίθ, Β.0 ἢ. ἃ 8. 18 
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1ϑ0θέγὼ γὰρ Αἰσχύλον νομίζω πρῶτον ἐν ποιηταῖς" 
ὅμως δὲ τὸν θυμὸν δακὼν ἔφην: σὺ δ᾽ ἀλλὰ τούτων. 

, ἴω ὔ ν ἴω, 1570 λέξον τι τῶν νεωτέρων, ἅττ᾽ ἐστὶ τὰ σοφὰ ταυται 
ε 3 52 Χ ἰοὺ ἴω ὁ δ᾽ εὐθὺς σ᾽ Εὐριπίδου ῥῆσιν τιν᾽, ὡς ἐβίνει 
ἀδελφός, ὦλεξίκακε, τὴν ὁμομητρίαν ἀδελφήν. 

5 Ν 3 ᾿ 

κἀγὼ οὐκέτ᾽ ἐξηνεσχόμην ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐξαράττω 
λλ “ἍΜ “". 5 ΄““ ὲ ἌΝ ὦ, 00 - 3 Α 

ΤΟ οἰς κακοις καισχβοισι Κατ εντευῦεν, οἱιον εἰκος, 
» 3 3 - α 187 ἔπος πρὸς ἔπος ἠρειδόμεσθ᾽ - εἶθ᾽ οὗτος ἐπαναπηδᾷ, 

» »»Ἂκ κάπειτ ἔφλα με κἀσπόδει κἄπνιγε κἀπέτριβεν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

Ψ ὃ ͵ὕ ν 9 39 (ὃ 5 οι 
ουκουν ἱὑἱκαιὼῶς, οστις οὐκ Βυριπί ὭΨΡ εταινεις 

,ὔ 

σοφώτατον; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

΄ ΄ ἘΠ ΥΤΙᾺ ΕΣ κἀ δ 
σοφώτατόν Ὑ ἐκεῖνον; ὦ ---- τί σ᾽ εἰπω; 

9 ᾿" Ξ ἀλλ᾽ αὖθις αὖ τυπτήσομαι. 

566ῃ ἴῃ 81Π18}5 ὙΠΘη 5]Διρητογρα. ΟΥ 
Ἡθη , πσχι, 80,. ΟΡΡ. Π. 11. ὅ88, 
σφακέλῳ δέ οἱ ἔνδον ὀρεχθεῖ κραδίη. 
ἈΑΡ. ΒΗ. 11. 49, καί οἱ ὀρέχθει θυμός. 

1969. δακών: ο απ. 48; 7745. 
1083. 

1971, ΤΠ τοίθυθποθ 15 ἴο Μδοδ- 

Τρ 8πα (δηδομθ ἴῃ [Π6 Αἴολος οὗ 
Ἐπ, (ἢ Ον. 7γϊ5ι. 11. 884, πο 1118 
οδϑύ ὕδῆϑδοῖθ ἔγχεα γβ ΔΙΊΟΥ͂Θ 
81. 566 οἡ ἤαη. 860 δηα 1478. 

1972. ὦ ἀλεξίκακε: 86. ἔΑπολλον, 
ὙΠῸ νγᾶὰβ ΔΡΡοδΙοα ἴο ὈΥ Ῥϑύβοῃβ οχ- 

ΡΟΒΘΑ ἰο ἄδηροῦ, Οὐ Αυ. 61. Ἡργθ 

10 15 {Π6 ὙΘΥΥῪ Π8ΠῚ6 ΟΥὨ Τποπρῆΐ οἵ {Π6 
ΟΥη6 {Πδὺ 15 ΤΟΥΓΙΌ]6. Τὴ ἴα“, 422, 

ἀλεξίκακος 15 πιδοᾶ οΟΥὁἨἩ Ἡρφτγτη65, θαῦ ποῦ 
ἴῃ δῇ 6Χ0]. ὅ66 οἡ Κᾳ. 1807. --- ὁμο- 
μητρίαν : ἃ Τη8 νγᾶ85 Δ]] Οὐγϑα [0 ΤΠΔΥΥ͂ 
[15 841-51 5060 Υ (45 ἴῃ [Π6 6486 οἵ ΟἸπιοη 
84 Ἐ]ΡΊη166), ρτον! θα {πον μά πού 

δι Οοπιπιοῖν ηιοίζιον,, τύ δοῦμδ] ᾿πβία πο 68 

ΟὗἨ 510} ΤῊΔΙΤΪαρο5. ΜΘΙΘ ΓΆΓΘ, δηά 

ὙΕΙ6 ποὺ ΤΟρΑΙΓαΘαῖ 1 ἕανοσ. ΟΣ 
ΡῬΙαΐ. Τλοηι. 82. [Απᾶοο.] 4. 88. 

1978. κἀγὼ οὐκέτι: {Π6 5ΒΥΠ1ΖΘ5185 
Οὗ ὦ ΜΙ οὐ- 15 ποῦ ΤΆΓΘ, 68Ρ. ἴῃ ἐγὼ 
οὐ(κ). : 

1357. ἠρειδόμεσθα : 566 οη ὅδ. 
1576. ἔφλα: ἀοβογίρυϊνο ἱτηρΐ., ργο- 

οοοαοα ἰο ροπιηιεί, εἰ. (ΟἿ. ἰι. 184. 
1978. ὦὠὦ--- τί σ᾽ εἴπω: 6 οδῃποῦύ 

Ἠπᾶ 4. ννογα δαθαυδία ἴο {πΠ6 οὐοδβίοῃ. 

ΟΓ Ῥαα, 8201, Ὥρσιμ. 226 Οὐογ. 22, 
ὦ --- τί ἂν εἰπών σέ τις ὀρθῶς προσείποι; 
Χρη, ΜΠοίϊ. 11. 3. 47, ἀποκαλεῖ κόθορνόν 
με, ὡς ἀμφοτέροις πειρώμενον ἁρμόττειν " 

ὅστις δὲ μηδετέροις ἀρέσκει, τοῦτον --- 
ὦ πρὸς τῶν θεῶν --- τί ποτε καὶ καλέσαι 
χρή; '1η δηοῦμου 86η86, ὕϑγρ. Ἅο). 
Ϊ. Θ27, ο-τ-αιδῖὰ ὅθ ΙΠΘΙΏΔΟΥΘΙΏ, 
γὶγροῖ 

1579. τυπτήσομαι: ἔαΐ. τηϊᾶ, “ἢ 
ῬΆ88. βρη 1 ΠΟ Δ Ί0Η, --- ἄν : 80, τύπτοιο. 
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ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ͂Σ. 

Ἁ Ν 75 5 δί 5 » 

νὴ τὸν Δί, ἐν δικῃ Ὑ ἄν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Ν » ’ὕ σ Ψ' ’ ϑ' ὦ ᾽ὔ 

1980 καὶ πως δικαίως; οστις, ὠναισχυντε, σ ἐξέθρεψα, 
» ’ὔ ’ὔ Ξ , ν 7’ 

αἰσθανόμενός σου πάντα τραυλίζοντος, ὁ τι νοοίης. 
5» ,ὕ “ » 5'θὴς ΔΓ Λα λα 

ει μὲν γΎΞΕ βρῦν ευποις, εγω γνους αν πιειν εἐπέεσχον 5 

π᾿ ϑκ τῆς βι τ τὰ ΡῈ Κ ΄, ΕΣ » 
μαμμαν ὃ αν αὐτησαντος ἼΚΟΨΝ σοι φέρων αν αρτον" 

ἵ κακκᾶν δ᾽ ἂν οὐκ ἔφθης φράσαι, κἀγὼ λαβὼν θύραζε 

1886 ἐξέφερον ἂν καὶ προὐσχόμην σε: σὺ δέ με νῦν ἀπάγ- 
χῶν 

“ Ἡ, ΒΨ 

βοῶντα καὶ κεκραγόθ᾽ ὅτι 

χεζητιῴην, οὐκ ἔτλης 
» 5 ΧΩ ΓᾺ , 
ἔξω ἕξενεγκεῖν, ὦ μιαρε, 

θύραζέ μ᾽, ἀλλὰ πνιγόμενος: 

1990 

ΧΟΡΟΣ. 

ΓΕΑ νυ 9 ΄ὕ κ- 
αὐτου ποιηῆσα κΚακκαν. - 

(᾿Αντιστροφή) 

οἶμαί γε τῶν νεωτέρων τὰς καρδίας 

πηδᾶν, ὅ τι λέξει. 

εἰ γὰρ τοιαῦτά γ᾽ οὗτος ἐξειργασμένος 

λαλῶν ἀναπείσει, 

1380. πῶς: 414]}1ῆ 65 {πΠ6 οποα 
γ ΘΙ, δικαίως θοϊηρ δαπῖν. ἴο ἐν δίκῃ. 

- ὠναίσχυντε, σ᾽ : 5606 ΟΥέ. Λιοίε8. 
1982. βρῦν: ΒΟΚΚ. Απεοὰ. 81, 9, 

βρῦ, τὸ ὑποκόρισμα, ὅ ἐστι λεγόμενον 
τοῖς παιδίοις σύμβολον τοῦ πιεῖν. ---- ἐπέ- 

σχον: ςΓ, οἶνον ἐπισχών, Ήομ. 7]. ἰχ. 
489: Οἀα. χνὶ. 444. 

1884. φράσαι: {Π6 Ῥαγίϊο. 18. ΤΉῈΟ]Ὶ 
ΠΊΟΥΘ ἔτγραᾳ. πῃ {πη6 ἴηὔ, ψὶἢ φθά- 

ΟΜΈΤ. 112,2; Η. 984. 566 Οὐἱ. 
Νοίο5. τττκαί : ρΡαγαίαχὶβ, ἰηβίθδα οἵ 
ΠυΡοίαχΙβ νυ ἹΠἢ πρίν, 15 ΘΠ ΡΙοΟΥ αὶ ΒΘ 

φθάνειν ἴδ ΔΟΟΟΙΠΡΑΔΠΪρα ὈΥ οὐ, πὸ 

Ψειν. 

ΒΟΟΉΘΤ. .., ἔμαη, εἰο. Οὗ. Χοϑι. ἔξ. 5. 
10, οὐ φθάνει ἐξαγόμενος ὃ ἵππος καὶ 
εὐθὺς ὅμοιός ἐστι τοῖς ἀκαθάρτοις. 

1985. προὐσχόμην : λεία γοῖι οί, ---- 

ΠΌΓΒΘΒ᾽ ἰθοπη10 81 ῬΉΓΑΒο. --- ἀπάγχων : 
οΥ Αυ. 1348, 1382.--με: 566 Οἱ. Διοίες. 

1390. αὐτοῦ: οἵΐοῃ ΤΠηΘ8η8. οἡ ἐλὲ 
βροΐ (11116 0}, 788 τολογὰ ογ6 ἴδ. 

1992. πηδάν : {.6. νγὶ ἢ Δηχίοιβ 6χ- 
Ῥϑοίαίίοη, πη πόποθ [Ο]] ον οα ὈΓ 

ἢ ἱπᾶϊν, αποβίϊοη. (Ο( ῬΙαῖ. ϑ'γηρ. 
21δ 6, μᾶλλον ἢ τῶν κορυβαντιώντων ἥ 

τε καρδία πηδᾷ καὶ δάκρυα ἐκχεῖται. 

ΡΙαῖ. 27ον. 80 ἃ, τοῦ μὲν (Ἕκτορος) 



224 ΑΒΙΒΤΟΡΗΛΑΝΈΕΝ. 

Ἰιϑϑδτὸ δέρμα τῶν γεραιτέρων λάβοιμεν ἂν 
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐρεβίνθου. 

Ν » " ῪΚὰ σὸν ἔργον, ὦ καινῶν ἐπῶν κινητὰ καὶ μοχλευτά, 
πειθώ τινα ζητεῖν ὅπως δόξεις λέγειν δίκαια. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 
ε ἡδὺ »ῸὋὉᾳἜ ὕὔ ἅ ΄ῪὋῸΝ “ Ὁ“ 

ὡς ηδὺ καιψνοις πράγμασιν καὶ δεξιοῖς ὁμιλεῖν 
ε “Ἅ - 

1400 καὶ τῶν καθεστώτων νόμων ὑπερφρονεῖν δύνασθαι. 
8. ΤΟΝ Ν ν Ν ε ἴω “ 

ἐγὼ γὰρ ὁτε μὲν ἱππικῇ τὸν νοῦν μόνῃ προσεῖχον, 
δ᾽ Ἃ “9 3 “ Ἐν θ᾽ ὯΨ 35. (δ Ν 3 “Ἂ οὐὸ ἂν τρί᾽ εἰπεῖν ῥήμαθ᾽ οἷός τ᾽ ἦν, πρὶν ἐξαμαρτεῖν ' 

Ν 9 3 νυνὶ δ᾽, ἐπειδή μ᾽ οὑτοσὶ τούτων ἔπαυσεν αὐτός, 
’ ὃ Ν. Νὴ “ὦ Ν λ , Ψ Ἁ ’, γνώμαις δὲ λεπταῖς καὶ λόγοις ξύνειμι καὶ μερίμναις, 

1406 οἶμαι διδάξειν ὡς δίκαιον τὸν πατέρα κολάζειν. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ν ’ νὴ 9 ε » ἊΝ ’ 3 

ὑππεὺυε τοίνυν νὴ Δι᾽, ὡς ἐμοιγε κρειττὸν ἐστιν 

κινδυνεύοντος ἡ καρδία πηδᾷἯ:  μ  ΤΠΗΘ 
οοηδύ. ΟΧΘΟΙΥ 88 ἰη ΟἿο. Ζαηι. 111. 12. 
8, νἱᾶθ5 βιυᾶδιθ τὴ6 ἴδ ἀπ- 

ἀὰστη, αἀο Ἰη0Ὧοὺ οὖ 68 ὕμπθδΓ 

ααδὸ ΠΪΠ1 ποηδ Βα ηὺ οὖ ὑθ 
πο οἴοπ ἄϑτ. 

1996. ἀλλ᾽ οὐδέ: [Π6 πορ. ΔΡΡΙ165 
ἴο {ῃ6 σγΠο]6 βρηΐ,, ---- (ποῦ ΟὨΪΥ ποῦ 
αὖ ὃ ἸΑΥδθ ῬΓΪΟ6) διέ ποίΐ θυθη 707 α ρθα 
ρον 1 ριγοίαδβο, οἰο. ΤῊ 61110 515 
Πδα Ῥ͵ῸὈ. ἔδαθα ἔγοιη ΘΟ ΒΟΪΟΊΒΗ688. 

ΟΓ ὭΙΡὮΙ. ὅδ, τὸ δεῖπνον ἀλλ᾽ οὐδ᾽ 

αἷμ᾽ ἔχει. Ὥριη. 226 Μ᾽ αϊ5. 76. 81, 
ὑπὲρ δὲ Φωκέων ἢ Θεσπιέων ἢ ὧν οὗτος 
ἀπήγγελλε πρὸς ὑμᾶς ἀλλ᾽ οὐδὲ μικρόν 
(8. ἔνεστι γεγραμμένον). [Ὁ οτη.} 
τγοοοπι. 48, τῶν ὑμετέρων ἄλλ᾽ οὐδὲ τὸ 
σμικρότατον φροντίζουσι. ἘῸΥ {Π6 
ΘΘΠΘΙΆΙ θὰ, οἱ αχ, 1228, οὐκ ἂν 
πριαίμην (τὼ λόφω) οὐδ᾽ ἂν ἰσχάδος 
μιᾶς. ῬΙααῦ. ΔΜ. 11. 3. 456, που 6ρο 
ὕμδιη δ ρδὶπὶ Υυἱύϑδιη υἱύϊοϑβϑδ 
ΠπΟ6. 

1997. μοχλευτά: οἱ δθ8. ΤῊ18 15 
ῬΙῸΌΡ. ἃ Ῥᾶγοαγ οἡ Εν, 27ε«. 1517, τί 

τάσδε κινεῖς κἀναμοχλεύεις πύ- 
λας; Βυΐῦ ΑΥ.΄, δὖ {ῃ6 β81ὴη6 {{1η6 11.868 

μοχλευτά 85 ἃ Τηθύδρ Ποῦ ἔΠῸΠ| πέτρας 
μοχλεύειν (Ρ]αῦ. οι. 67). 

1398. ὅπως δόξεις : την ΤοΔα δόξῃ. 
Οπ {π6 π86 οὗ {π6 ἔαΐ. ᾿ηαϊο. ἴῃ ΗΠ] 
οἴαιβοθ, 806 ΑΜΤ. 44, 1, κ. 1, δπα 48, 

Ν. 8 ψ} Τοού- ποία (71η.). 
1402. ἄν: περὶ]. ΟΥ̓ ὅορῃ. Δ 1. 

2θῦ, εἶτα πῦρ ἂν οὐ παρῆν. --- τρία: ς΄. 
Ῥιπᾶ. ϑηι. 7. 48, τρία ἔπεα διαρκέσει. 
Τοῦ, Τλογηι. ἵν. 23. 88, αὖ οδύ 1116 
ῬοΟΠῸαΒ Υἱγ, ὑγῖα ΠΟ σοηϊηπῦύδ- 

1015 νϑύῦρᾶ Ποαϊθ ἱπύου νοΒ. 
1403. οὑτοσί: 1.6. Βίτορβίδαθβ. ῬῊϊ- 

αἸΡΡΙ 65 15 δ ασθββίηρ [6 βρϑθοΐδίουβ. 
- τούτων : ὥ'ΟΠ0]., τῶν κατὰ τὴν ἱππι- 

κήν. ἘῸΥΪ οΔ86, 866 Η. 748; 6. 174. 

1406. νή Δία: 566 οα 814. Οἤ 
78. 986. Ἠδργο ἃ οοποθββίοη 18 οἵ- 
Του ὍΥ [Π6 ἴτην., ἃ5. 18 Τυσῖμοῦ ᾿πα]- 
οεἰρθα ὍΥ τοίνυν, τοοῖΐ θη. νὴ Δία 

Ἰηβύρεα οἵ πρὸς Διός τη Ὀ6 1864 4180 
10 {π6 ορῦ. οὗ Ὑ]5} ὙΠ 6} 10 15 ποῦ ἃ 
ΖΟΥΙΔΔ] Ῥυάγοσ. (7. αη. 80, 
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ν ,ὕ ,ὕ Δ Ἂ 5 “ὦ 

ὑππτοῶν τρέφειν τέθριππον 7) τύυύπτομέενον ἐπιτριβῆναι. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

3 ΄ν ᾿ τ 9 » 4, ἿΝ Ἔ)Ἅ 7 ἐκεῖσε δ᾽ ὅθεν ἀπέσχισάς με τοῦ λόγου μέτειμι, 
“ κ΄ ΕἾ - 

καὶ πρῶτ᾽ ἐρήσομαί σε τουτί: παῖδά μ᾽ ὄντ᾽ ἔτυπτες; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Ψ ᾿ 5 5 ἴω Ν ’ 

1410 εἐγῶγϑξε σ, εὐνοῶν γΞε και κηδόμενος. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

εἰπὲ δή μοι: 
9 τ ἡ ᾿ς εν Ἂν ὦ 3 ΄“ἽἍ ὅτε ΄ 

ου Καμε σοι δίκαιόν εστιν εὐνοοῦνθ ομοιως 

΄ὔ Ψ ’ ΡΌ. 5 Χ 3 ο Ν 

τυπτειν, ἐπειδήπερ τόδ εστιν εὐυὐνοειν ΤΟ ΤυτΤΤΕειΓΨ; 

πῶς γὰρ τὸ μὲν σὸν σῶμα χρὴ πληγῶν ἀθῷον εἶναι, 
5 Ν Ν ᾽ὔ Ν Ἀ » 3 ͵ Ἂ 5 ἧς 

τοὐμὸν δὲ μή; καὶ μὴν ἔφυν ἐλεύθερός γε κἀγώ. 

141 κλάουσι παῖδες, πατέρα δ᾽ οὐ κλάειν δοκεῖς ; 
᾽’ὔ ’ὔ Ν Ἀ ἴω » οὺ 

φήσεις νομίζεσθαι σὺ παιδὸς τοῦτο τοὔργον εἶναι" 

1407. ΟἹ5. {π6ὸ 4111{ϑΥϑΈϊοη. -- τρέ- 
φειν τέθριππον: ς Ἠαΐ. νἱ. 125. 20, 
ὅ ᾿Αλκμέων οὗτος (86. ὃ ΜεγακλέοΞ) 
οὕτω τεθριπποτροφήσας ᾿Ολυμπιάδα ἄναι- 
ρέεται. ΤἼΘ ον ΜΙ δᾶρΘΒ νγὰβ οἰκίης 

τεθριπποτρόφου, Ἠάδΐ. νἱ. 35. 4. 
1408. μέτειμι: οὐ" ῬΙαί. λαεά. 88 ἃ, 

λέγε, πῇ ὁ Σωκράτης μετῆλθε τὸν λόγον; 
Ηαιΐ. νἱῖ. 239. 1, ἄνειμι δὲ ἐκεῖσε τοῦ 

λόγου τῇ μοι τὸ πρότερον ἐξέλιπε. 
1411. σοὶ εὐνοοῦντα τύπτειν : Ὑ]16Π 

ὕὄνο σὑουρβ, ὙΠῸ σόονοῦη Εἰ ρυρηΐ 
ΟΆ8685, Πᾶν ἃ ΘΟΙΏΠΊΟΙ ΟΠ ]., Ὁ 15. π|δι1- 

ΑἸ Ραῦ ἴῃ {Π6 οα86 σραυϊγοα Ὀγ {ΠπῸ 

ΠΟΔΤΟΥΙ γΟΥΌ, ὉΠ]655 {Π6 ΟΥΠΟΥ 15. ΤΟΥ͂Θ 

᾿πηροσίαηί. ὙΠΟ Οὴ6. ὑοῦ ἰβ5 8 
Ῥαγίϊο. {πὸ στ] 5111 ΠΟ] 485 ρσοοά, πη- 

6585, ἱπᾶθρα, πόσο 18 ἃ ἰθῃηάθηου ἴο 

86 {π6 οἄβο στραυὶσρα Ὀν {πὸ ρατίϊο. 
(ΩΓ ΤΏαο, νἱ. 11. 1, ἀνόητον ἐπὶ τοιού- 

τους ἰέναι, ὧν κρατήσας μὴ κατασχήσει 
τις. Ρ]αΐ. Ζαεῖι. 187 ἃ, τίνων ἤδη ἄλ- 

λων ἐπιμεληθέντες ἐκ φαύλων ἀγαθοὺς 
ἐποιήσατε; 1) 6πη. 7)6 (ον. 102, οὖς σὺ 

ζῶντας κολακεύων παρηκολούθεις. 7 Π68Ήι. 
213, ἐμοὶ ὅ τι βούλει: χρῶ λαβών. 

1415. Τὴ Ἐὰν. Αἰς. 091, ἴῃ τορ] γἱηρ' 
ἴο {Π6 ΤΟΡΥΌΘΟΠ 65 πἰίογρα Ὀν α ἀπηρθίτιβ 

Ῥϑοδιβο Πἰβ Ταίμου ῬΊοσοβ πᾶ πού 
αἸ64 ἴῃ "5 βίθαᾷ, [Π6 Ἰατου Βα υ 8, χαίρεις 

ὁρῶν φῶς, πατέρα δ᾽ οὐ χαίρειν δοκεῖς; (7. 
ΤΊοβηι. 194. ΤΊ Ῥᾶτοαν 15 τοηαθγρα 
ΘΟΠΒΡΙ οι ὈΚν {πὸ {τὶπηθῖου ᾿πβουίοα 
δΔιηοηρ {π6 ἰο γα πηθίουβ. ϑόοιηρ, Που- 

ΘΥΟΙ, ῬΙΌΡΟΒΘ {0 ΗΠ] ουὐὖδ πο ἰοίγα- 

τηθίοῦ Ὀν Δααϊηρ βοιηθί!ϊηρ, ΒΟ ἢ ἃ8 

προσήκειν (ἩΥνγΟΓ 6), ΟΥ σὺ χρῆναι 

(ΟοΡοῖ). ΑΙβ 1π6 νϑύβο βίδηβ, δοκεῖς 
Ιηθ8η8 ἐλίπϊΣ τέ τισί, 1πιδὲ ἃ8. δοκεῖ 
ΤΊΘΔΏ8 1ὲ 866ηι8 τίσι. ΟἿ Αθβοιι. Αψ. 
10, ὅταν δ᾽ ἀείδειν δοκῶς ΞΟΡΗ. “{ηΐ. 
1102, καὶ ταῦτ᾽ ἐπαινεῖς καὶ δοκεῖς παρει- 

καθεῖν; Ι͂ῃ {πὸ Ῥτγοάᾶϊθα ρΡαββᾶρο δο- 

κεῖς τη 8 5 ΡῚῪ ἐλίπκ. 
1416. σύ: υβοᾶ Ῥϑοδῖβο οἵ {Ππ  δη- 

{Πποβὶβ τυ ἐγώ ἰπ {πὸ ποχί Υ6 786. --- 

παιδός: οΥ Τε8}. 1297 Ὁ --- ἔργον : 566 
οη 1494. 
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π ΣΝ ἌΣ Μ᾿ , 3. ἐν ε ν ᾽Ὶ Π ᾽: 
έγω δέ Ύ αντειποιμ, αν, ὡς δὶς παῖδες οι γέῤοντεές, 

5 ’ὔ ων οΥ ᾽’ὔ “ἃ ὔὕ ᾽ὔ 

εἰκὸς τε μᾶλλον τοὺς γέροντας ἢ νέους τι κλάειν, 
ν Ξξ ᾽ “Ὁ δί :} ’ 

ΟσΦῳ περ ε αμαάρτανειν Ἧττον Οιἰκαιον αὕὔτους. 

τ ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

1420 ἀλλ᾽ οὐδαμοῦ νομίζεται τὸν πατέρα τοῦτο πάσχειν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

3 5͵ῚΝ εἴ. Ἃ ,ὕ δ , 5 κ᾿ ΝΝ ᾿ 
ουκουν ανΡ ο τον νομὸν, τιθεὶς ΤΟῚ ἪΝ ΤῸ ΤρΩωτον, 

ν Χ . , Ν ΄ὕ » δ ΄ 
ὠσπέερ συ κάγω, και λέγων ἔπειθε τους παλαιούς ; 

ΤΣ δὴ 39. 55» 5 Ν Ν Ἂν εὺ Ἂν 
ἯΤΤΟΝ τὰ ΟἾΤ ἔξεστι καμοι καινον αὖυ το λοιπὸν 

“ ’, “ εν Ν ᾿κ 

θεῖναι νόμον τοῖς υἱέσιν, τοὺς πατέρας ἀντιτύπτειν; 
1425 ὅσας δὲ πληγὰς εἴχομεν πρὶν τὸν νόμον τεθῆναι, 

ἀφίεμεν καὶ δίδομεν αὐτοῖς προῖκα συγκεκόφθαι. 
σκέψαι δὲ τοὺς ἀλεκτρυόνας καὶ τἄλλα τὰ βοτὰ ταυτί, 

1417. δὶς παῖδες : ἃ ΘΟΙΏΤΠΟΙ ῬΓῸ- 
γΟΥΌΪ4] οχργοβϑίοη. Οὐ Οτδίίη. 36, 

ἦν ἂρ᾽ ἀληθὴς ὃ λόγος, ὡς δὶς παῖς γέρων. 
ΤΠΘΟΡοΙΡ. οι. 09, δὶς παῖδες οἱ 
γέροντες ὀρθῷ τῷ λόγῳ. 
ἱ 1418. εἰκός τε : οσοῃίϊηπαίϊοη οἵ 
ΒΕΡΟΥΙΑ͂. βοηΐ. ᾿ηἰγοπορα ὍΥ ὡς. ΤΟ 
ἸΑυίου ραγύ οὗ {Π6 νϑῦβθ 15. ΘοΥΤρύ. 

566 ΟΥἱ. ΜΝΙοίε8. 
1420. Βίχορβιδᾶθβ 15. ἀσίνοη το {Π|6 

προρϑβιέν οὐ ΔΡΡΘδ]ηρ᾽ ἴο τπι58ρ6. 
1421. νόμον: ᾿ΠηΡ}]1664] Ὅν νομίζεται. 

ΤΠ ἴνγο τη οδ η]ηρ85 οἵ νόμος, οσἰϑίοηι αὐ 
ἰαιν, νἱζ. {παῷ {πῸ ἔαίποῦ 5ῃου]α ποί 

θῈ Ῥοαΐθῃ, ἃΓ6 ΠοΥΘ 1π θη 10} 8}}Υ 60Π- 
Τουπαοά. ---- τιθείς : ̓πηρ ἢ. ῬΑΓΊΟ,, ---- ὃς 
"τότε τὸ πρῶτον ἐτίθει. (7. Τ,γ5. 1. 99, ὅ 
τὸν νόμον τιθεὶς θάνατον αὐτοῖς ἐποίησε 

τὴν ζημίαν. ΤΌ οπη. .)6 (τ. 0, (οἱ νόμοι) 
οὗς ὃ τιθεὶς ἐξ ἀρχῆς Σόλων, κτέ. ΔΟΒΟΒΙη. 
1. 33, καὶ τί προσέταξεν ὃ τιθεὶς τὸν νό- 
μον;--- τότε: 1.6. Ο ἴη6 οσσαβίοη βιρ- 

θοβίρα ὈΥ νομίζεται. ΟΥ̓, 1215, 1561, 
1466; Παη. 1306. 566 οἡ Ζ7ῳ. 482. 

1425. εἴχομεν : πληγὰς ἔχειν 18 

οαπῖγ. ἴο {πα γῇ. οὗ πληγὰς λαμβά- 
νειν. Οὗ, ῬΟΙ͂ΣὉ. ΧχΧΧΙ. γ. 17, ὃ δῆμος 
δεῖται πάντων ὑμῶν ἱκανὰς ἔχων πληγὰς 
λήξαντας τῆς ὀργῆς διαλυθῆναι. ΤῊ ΒΈΟΝ 

8.568 πληγή ἀοῃηοίοβ {π6 γϑϑι]ῦ, βέγῖρο. 

1427. Τὴ {π6 ἸδηηΌ]ο ἐο γαπηθίθυ {Π6 
αθδρδοβῦ ἴῃ {π6 Τοῦτ Ρ]δο6 18. ὙΘΡῪ 
ΤΆΤΟ, Θχοθρύ ἴῃ ῬΙΓΟΡ. πδιηθ8 (απ. 912). 

ΠοΥο 10 οου]Ἱα ΡῈ ορυϊαίθα Ὀγ νυϊηρ, 

Ὑγ]ἢ Βοίπο, ἀλέκτορας (866 οπ 0606); 

Ρυῦ {η1|5 νοῦ θῸ {π6 ΟΠἹΥ Οσου- 
ΤΌΠΟΘ οὐ {Π15 νογα ἴῃ ΘΟΙΠΘΟαῖῪ οὐΐβι6 
οὗ Δηδρδοβίϊο τηθίσοϑ ΤῊ15 ΟΡ] θούϊοι 
15 Ποῦ ΨΟΥῪ ΒΟΓΙΟΤΙΒ, 8 {Π6 ψογα 15 ποῦ 

οἵ ἔγθᾳ. ΟΘΟΌΤΤΘΠΟΘ ; δΔηα {πῸ6 δοογαίο 
Ιοββοη (ς" 0600, 851) νγου]ᾶ ἴῃ Δ ΠΥ οα80 
7501 }ν 105 86 γν ῬΙΔΙΡΡΙ65. Οτδίϊη. 

41, ὁ δ᾽ ἠλίθιος ὥσπερ πρόβατον βῆ 

βῆ λέγων βαδίζει, 156 ΘοΠμΒΙ ἀοΥοΩ ἀοιυθύ- 

{{]. ----ταὐὔτί: οὑτοσί 065 ποῦ ΑἸνγαν 8 

ΤΟΙ͂Ο το {πϊηρθ δούπδ!]Υ ργθβθηῦ, Ὀαΐ 

οἴζοῃ στοίουβ 0 βοιηοίῃϊηρ 1πιύ τηρη- 

{]οηΘ(, ΟΥ̓ Οὐ 186 τηδαρ ργοβθηῦ ἴο 
1Πη6 τηϊπᾶ. ΟΥ̓ 424, 1478. ῬΊΘΓΘΟΓ, 
143..20, ποῖος οὑτοσὶ (7δύ τηρπϊ]οΠ64) ὁ 
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ε Ν ͵ὕ 5 ͵ , , ὃ ᾽ὕ 

ως τους πάτερας αμυνεται" καιτοι τι ιαφέρουσιν 

ε “Ὁ » “ ΄, “Ὁ Ν 3 5 ’ὔ 

ἡμῶν ἐκεῖνοι, πλήν γ᾽ ὁτι ψηφίσματ᾽ οὐ γράφουσιν; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ψὰν Χ ν » 

1480τί δῆτ᾽, ἐπειδὴ τοὺς ἀλεκτρυόνας ἅπαντα μιμεῖ, 
9 5» , Ἁ Ν ’ὔ 5 , ΄, ͵7 

οὐκ ἐσθίεις καὶ τὴν κόπρον κἀπὶ ξύλου καθεύδεις ;᾿ 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

- "»  , 5 ΄, 50» ἃ ,ὕ ὃ ΄ 
οὐ ταὐτόν, ὦ ᾽τάν, ἐστίν, οὐδ᾽ ἂν Σωκράτει δοκοίη. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

Ν ω Ν ᾽ὔ 3 3 ἈΝ ’ὔ ’ 3 3 Ἂ" 

πρὸς ταῦτα μὴ τύπτ᾽ - εἰ δὲ μή, σαυτόν ποτ᾽ αἰτιάσει. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 
Ἀ »΄»Ν 

και πως; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

5 Χ Ν » ’ὔ ᾿ς ΞῚ ΕΣ ὉΝΝ Ἀ ,ὔ 

ἐπεὶ σὲ μὲν δίκαιός εἰμ᾽ ἐγὼ κολάζειν: 
τ 1485 σὺ δ᾽, ἢν γένηταί σοι, τὸν υἱόν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

Ἀ μάτην ἐμοὶ κεκλαύσεται, 

Τιμόθεος; ΝΊΟΟΡΗ. 1, ταυτὶ τὰ πονήρ᾽ ὀρνί- 
θια. ι΄ ΠΏ] ΑΥ]Υ, τὰ τοιαυτί, ας, 1280. 

1428. πατέρας ἀμύνεται : εἰ Αυ. 
1547. 56Π0]. οὐθ. Αθβοῖ. ἤμην. 861, 

μάχιμον γὰρ τὸ ὄρνεον (ὃ ἀλεκτρυών), 
τῶν τε ἄλλων ζῴων τὸ συγγενὲς αἰδου- 
μένων μόνος οὐ φείδεται. 

1429. ψηφίσματα : 566 οἡ 1018, ΟΥ 
τῳ. 1583. 
1451. ἐπὶ ξύλου : 566 Οἱ. Νοίε8. 
1452. ῬΠΙαΙΡΡΙ 65, 1ὴ ἔπ γ, 15 στοδί- 

Ιγ ῬΡουρὶχρᾶ, ἃ πα ἀρρθ8]8 ἴο (ἢ }ο- 
{π601608}} αὐὐλογέη, ἡπ8ὺ ἃ5. το ρβίδ 68 

πδα ΔρΡΡοδ]ϑᾶ τὸ πβασε (1420). 
1453. πρὸς ταῦτα : 566 οη 900. ΗἨδ 

ΤΟΙΟΥΒ ἴοὸ 800) ΔΥρΡΊΘ 8 ἃ8 ΠῸ ἢ 8Β 

τ|86, -- εὀἰ δὲ μή : οὐλογιοῖδε, ΤΊΘΓΟΙΥ 

ἣν δὲ μὴ γένηται, 
σὺ δ᾽ ἐγχανὼν τεθνήξεις. 

ΤΟΥ βίη ἴῃ ΟΟΠΑ. ἴοτη ὑπαῦ ΡΓ͵ΓῸ- 
οραρ5, ὙΠ οί Υ Ὁ θ6 ΔΙ Γ τ ἰγ6 ΟΥ ποσ. 
ΟΜΊ. 52,1,ν.2. ΟΥ απ. θ2δ; Κε5ρ. 
435; Αὐυὅ. 1385: ῥαχ, 5884. Χρη. Απαΐ. 

ἷγ. 3. 0, οὔτ᾽ ἐν τῷ ὕδατι τὰ ὅπλα ἦν 

ἔχειν: εἰ δὲ μή, ἥρπαζεν ὁ ποταμός. 

1496. ἐγχανών : ὅ,}:0]., καταγελάσας. 
ΟΥ̓ ΚΒ. 1818; γε5ρ. 721, 1007; Αεῇ. 
221, εἴο. ---- τεθνήξεις : {π6ὸ Αἷῦ. ὙΥΙΟΥΒ 
ῬΓΟΡ. υ8ρ64 ΟἿΪΥ ἴπ6 δοῖ. ἴογπη οἵ 
τεθνήξω ἃπα ἑστήξω, Ὀὺΐ ἴῃ Ἰαΐθ ΓΙ ΓΘΓΒ 

1π6 τηϊά. Ῥϑοδτηθ σοτησηοη. (Ἷ Τμὰο. 
ϑοίοος. 7, ἀττικίζοντος δέ τινος καὶ 
τεθνήξει εἰπόντος ἐπὶ τοῦ τρίτου (ἴπ 
ἐλε εἰιὶγαὶ ρεγβϑοη). ὅθ Ονἱ. Νοία. 
ΤΉΘΒ6 ΤΟΥΠῚΒ ἅτ, ἴῃ ἴδοῖ, βίη] Ταΐ8., 

Γοττηθα ἃ8 ἴ{ ἴτοπ τεθνήκω, ἑστήκω. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ἐμοὶ μέν, ὦνδρες ἥλικες, δοκεῖ λέγειν δίκαια, 
ΕΝ “᾿ “ 

κάμοιγε συγχωρεῖν δοκεῖ τούτοισι τἀπιεικῆ. 
᾿; ,ὕ "τς ας ΟΥ̓ τον ΠΟ ς 9 5. Ν ΄, “ 

κλαξειν γὰρ μᾶς εικος ΕΟ, ἫΝ μὴ δίκαια δρῶμεν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

1440 σκέψαι δὲ χἀτέραν ἔτι γνώμην. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

3 Ν Ν 9 ΄ὶι 

ἅπὸ γὰρ ὀλοῦμαι. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

Ν .. ὦ ϑ,δν 45 9 ΄ τ γν γκάξις: ,ὕ 
καυ μὴν ισως Ύ ουκ ἀχθέσει παθὼν α νυν πέπονθας. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

πῶς δή; δίδαξον γάρ, τί μ᾽ ἐκ τούτων ἐπωφελήσεις. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

Ν Ψ 5 Ὁ . . ΄, 
Τὴν μῆτερ ὠσπερ και σε τυπτΉσω. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
Ν τί φής, τί φῃς σύ; 

“ΔΩ ἡ “ Ἄ ΄ 
τοῦθ᾽ ἕτερον αὖ μεῖζον κακὸν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

1445 

» 9 «ἃ » Ν τ 
τί δ᾽, ἣν ἔχων τὸν ἥττω 

λόνο! ἔσω λέγων όγον σε νικὴσ έγων, 
Ν 9. Ἔ ΄ , 

ΤῊΡΨ μῆτερ ως τύυπτειν χρεών; 

1457. 

ΤΟΥ̓Β. 

1440. ἀπὸ γὰρ ὀλοῦμαι : 566 οη 792. 
1443, τί φῇς : 566 οἡ 2950. 
1446. Ἐπτ. Ογ. δ02 Ε΄. ἀπᾶ Δ }βεῃ. 

πηι. Θ08 Εἴ. βθοπὶ ἰο ἔθδοϊ {παῦ {16 

τηοίποῦ δᾶ ἸΟΥΟΥ οἸαίμηβ 0 ΠΟΠΟΥΙ͂ 

{Π8π {Π6 ἔδίμοτυ; αὶ {Π6 οἸΓΟυΙηβίθ 008 

ἥλικες : δΔ᾽ηοπρ ἴΠ6 βρθοίδ- ἴπ οί οαβθ8 8.6 ΒΌΟΙ {παῦ Π0 ἰπηΐου- 
ΘΠῸ6 ὁδὴ Ὀ6 ἀγα 885 ἴο ἴΠ6 ρἜΠΘΓΙΑΙ 

γίονν οὐ {ποβ Ῥοθίβ οἢ {π6 80 ]θοῦ. 

Θοογαίθβ, Πού υου, μο] ἃ ορϑάϊθποο ἀπά 

Π]14] αἰορούϊοι τονγαῦ 8. θυ ἃ Ῥοίι- 

Ἰαηὺ τηούμον πηοβύὺ βδογορᾶ, Οὐ Χαϑη. 
Μοηι. ἰὶ. 2. --- ὡς : {Π18 ΟΙαιδ6 18 [Π6 

00]. οἵ νικήσω. 866 οῃ 99. 
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ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ... 

τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἤ, ταῦτ᾽ ἣν ποιῇς, 
5 ’ὔ ’ὕ 

οὐδέν σε κωλύσει σεαυ- 

τὸν ἐμβαλεῖν ἐς τὸ βάραθρον 

1450 μετὰ Σωκράτους 
Ἁ Ν ’ὔ Ν 7 

καὶ τὸν λόγον τὸν Ἤττω. 

ταυτὶ δι᾿ ὑμᾶς, ὦ Νεφέλαι, πέπονθ᾽ ἐγώ, 
“- ν Ν ᾿ 

ὑμῖν ἀναθεὶς ἅπαντα τἀμὰ πράγματα. 

ΧΟΡΟΣ. 

ν 5 κα , ᾿ αὐτὸς μὲν οὖν σαυτῷ σὺ τούτων αἴτιος, 
1455 στρέψας σεαυτὸν εἰς πονηρὰ πράγματα. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ὕὔ »“"». » 59 » “ὦ 5 Ῥ 

Τι δῆτα ΤΟΥ οὐ μοι ΤῚ Ὥγορεένετε, 

5 53 δ Ψ Ν» Ν ,ὕ Ρ] 3 ὔ 

ἀλλ ἄνδρ αγροικον καὶ γέροντ ἐπήρετε; 

1447. τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἤ : Δηδίοροιβ ἴο 
ἄλλο τι ἤ; ὙῸ ΤῊΔΥ ΒΌΡΡΙΥ Π6 ῬΤΟΡΘΥ 
ἴουτη οἵ γίγνεσθαι ΟΥ ποιεῖν; Ὀπὺ {Π6 

Θχρ απδίϊοῃ οἵουθα ἴοῸΥ ὁτιὴ τί, 155, ἃΡ- 

ῬΠ165 4150 ἤθσθ. 366 οἡ 1102. Τὴ 140 

Δα ἤαη. 198, ποιῶ 15. ΟἸΘΑΥΪΥ ἀπᾶοΥ- 
βίοοί. --- ταῦτ᾽ ἤν : Δ ΘΙΏΡΠαίϊο νγοσὰ 
185. ΒοΙηθ πη05 θ]Δορα Ῥοΐοστο ἃ οοπΐ. 
ὙΥΒΙΟΝ ΤΟΡΊ]ΔΥ]Υ ὈΘΡῚΠΒ ἃ οἰαθβθ. ΟἹ 
ὙΤΠΘΟΡΟΙΏΡ. οτῃ. ὅ9. ὃ, ταῦτ᾽ ἢν ποιῇς, 

ῥάων ἔσει τὴν οὐσίαν. 

1449. τὸ βάραθρον : ἐδ6 Παταίἠγιιηι 
γγὰ8 ἃ ἰατρθ, οδυϑποιβ οἷος ἴῃ {Π6 
οατίῃ αὖ {π6Ὸ πογίῃς-νγοδῦ θα86 οἵ {Π6 
ΗΠῚ οὗ τ1π6 ΝΥΤΏΡἢ5, οα ΠΟ ἢ {Π6 
ΟὈΞΟΥΥ ΔΙΟΤΥ ΠΟῪ βίδη5. Αὐ {ῃ6 »εῇς- 
οηὐ ὅν ἰὖ 15 ποῦ ὙὉΥῪ ἄθθρ, [μ6 418- 
ἴδπορ ἔτσοτη {Π6 ἴον» οἵ {Π6 οἸοἔξϊ ῬΤΟΡΟΥ 
ἴο {π6 Βοϊζοτῃ Ὀρϑίπρ' ΟΠ]Υ βοιηρ 80 ἔροί. 
Δοο. ἴο ἃποῖίθηΐϊ οομπηπηθηΐαΐουβ, οὐἰ πη ϊ- 
ΠΔΪΒ ΨΌΓΘ ΒοηρΘΪπη08 Θχρουίρα ὈΥ 
Ῥοίηρ οαϑύ ἰηίο ἰδ; Ὀαὺ 10 18. ΠΚΟΙῪ 

τΠδΐ ἴῃ τηοϑβὺ ΒΡ ῬΟΒΘΩ ᾿πβίδ ΠΟ 68 ΤΠΘΤΘΙΥ 

{ΠῸῚ} ΤΟΙ ΔἸ η5 ΜΟΙ Οαβῦ ἴῃ δἰζου {ΠῸ 
Θχρϑουίίομ. [ΪΙπἢ 5ΡΘΟΙΔ] οα568 ΤΏΘΠ ὙΘΙΘ 
τόν ἰηΐο 1ὖ αἸῖγο. Οὗ ΗἨαΐ. νἱ]. 133. 
4, οἱ μὲν (᾿Αθηναῖοι) τοὺς αἰτέοντας ἐς τὸ 

βάραθρον, οἱ δὲ (Σπαρτιῆται) ἐς φρέαρ 
ἐμβαλόντες ἐκέλευον γῆν τε καὶ ὕδωρ ἐκ 
τούτων φέρειν παρὰ βασιλέα (Δαρεῖον). 
ΡῬΙ]αῦ. Θαοτο. 8166. Χοη. Ποἰϊ. 1. γ. 20 
(Πμοτο ἃ ψήφισμα ῬΥΘΒΟΙΙΌΘ5 {ΠπΠ6 Ρᾳη- 
᾿Βῃτ θη) ; διά. 854. Πα. 8714; ἢ φ. 
1562 . ῥίιί. 451, 1109. 

1458. ἀναθείς : οηέγιδέϊης. ΟΠ Αὐυ. 
ὅ40, ὝΠαο. νἱϊ]. 82. 1, οἱ δὲ στρατηγὸν 
αὐτὸν (8.. ᾿Αλκιβιάδην) εἵλοντο καὶ τὰ 
πράγματα πάντα ἀνετίθεσαν. ῬΙαΐ. εν. 

92, τῆς πόλεως ἐκείνῳ μόνῳ ἀναθείσης 

ἑαυτήν. 

1455. στρέψας : ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἃ ΡῬΙᾶν οὴ 
ἢΪ5 ΠΔΤΠ6. 

1456. τότε: 508}0]., ὅτε τὴν ἀρχὴν 
προσῆλθεν ὑμῖν. : 
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ΧΟΡΟΣ. 
ε ἴω ΜΚ “29 ε ,ὔ 9 ν 3. «ὦ ἡμεῖς ποιοῦμεν ταῦθ᾽ ἑκάστοθ᾽ ὅντιν᾽ ἂν 

“ “ 5» 3 Ἂ γνῶμεν πονηρῶν οντ᾽ ἐραστὴν πραγμάτων, 
"4 “Ἅ 3. ὦ 3 ν»» 3 ,» 14θυέως ἂν αὐτὸν ἐμβάλωμεν εἰς κακόν, 
Ψ Ἃ 958. δ κ Ν ᾿ ὅπως ἂν εἰδῇ τοὺς θεοὺς δεδοικέναι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ν᾽ 5 οἰμοι, πονηρά γ᾽, ὦ Νεφέλαι, δίκαια δέ. 

οὐ γάρ μ᾽ ἐχρὴν τὰ χρήμαθ᾽ ἁδανεισάμην 

ἀποστερεῖν. νῦν οὖν ὅπως, ὦ φίλτατε, 

Ἰάθδτὸν Χαιρεφῶντα τὸν μιαρὸν καὶ Σωκράτην 
Ψ “Ἂ ’ὔ ἃ ἢ Ψ τῶν Ὁ Ψ ἀπολεῖς μετελθών, οἱ σὲ κἀμ᾽ ἐξηπάτων. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ἀλλ᾽ οὐκ ἂν ἀδικήσαιμι τοὺς διδασκάλους. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

᾿ , ΄, ω , 
ναι ναι, καταιδέσθητι πατρῷον Δία. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

ἰὃ Ὡ ͵ “ ε 9 ω ἣ᾿ 
ἰδού γε Δια πατρῳον" ὡς ἀρχαῖος εἰ. 

1468. ΟΥἹ Ἀδβοῖ. ογβ. 142, ἂλλ᾽ 
ὕταν σπεύδῃ τις αὐτός, χὠ θεὺς ξυνάπτε- 

ται. --- ΟΠ [Πη6 5υδάθη ομδηρο ἴῃ {ΠῸ6 

αἰ{{πᾶ46 οὐ {π6 ΟἼΟΥ, 866 Τηϊτγοᾶ. 

ὃ 29. --- ὅντιν᾽ ἄν : {Π6 ἀπίθο. 5. {Π6 
ΡΘΙ8. ΟΡ]. οὗ ποιοῦμεν. ὅ66 ΟΥεἜί. Νοίος. 

1404. ὅπως: 566 οἡ 824.--- ὦ φίλ- 
τατε: Δααγοββοα οὸ ῬΠΙαΙΡΡΙ68. 

1466. μετελθών : ριιγδιειίησ τοἱΐλ νϑη- 
ψοαποθ. ΟἹ Ἔπτ. Βαροοῖι. 845, τῆς σῆς 
δ᾽ ἀνοίας τήνδε τὸν διδάσκαλον | δίκην 

μέτειμι. ἜΥΘα. ἴῃ {Π|8 56η86 ἴῃ ΑΘΒΟΉ. 
Δ η4 Ἐγ., ΔπΠ6 Του ηα 4180 ἴῃ Δ θβοῃΐη., 

ἈΑΠΈΕΡΠΟ, ἃΠα ΟἾΠΘΥ ῬΓΟΒ6 φαΐπουβ, θαὺ 

ποῦ ΘΒ ΘΓ ἴῃ ΟΟΙηραγΥ. 

1467. ῬμΙαΙρΡΙθ8Β στθο8}]]β ἢ18 
ἔαύῃ θυ 5 σθρτοοῦ, 871. 

1408. πατρῴον: {π6 ἃ ἴῃ πατρῷον 
1] οαΐθβ {πῶ [18 15 ἃ ραγοᾶν. 8366 
οὐ 520. Ῥ]δΐί. “επγά. 802 ὁ ἃ 5ὐαΐθβ 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΥ {πᾶῦ Ζεύς ψὰ8 ΟΠ ρροα 
88 πατρῷος ΔΙΠΟΠΡ Β6ΥΘΙᾺ] ΟΠ ΗΘ]- 
Ιθηϊο ῬΘΟΡΙΘ5, θα ποῦ δηοηρ {Π6 
ΑΥΠΘΠΪ ΔΒ ΟΥ ΔῊΥ ΟἾΠΟΙ ῬΘΟΡΙΘ οἵ 

{Π6 Τοηΐϊδη τᾶοθ. Ἀοο, ἴο ῬΟΥΙΒΟΗ, {Π6 

γα ρ Δ }5 αὐοιηρίθα ἴο πη ΚΘ ΔΘ Πα 8 

Ὀγ ΡῬοΟρΡυ] γι ζίηρ' {Π6 Θριὑποῦ αὖ ΑΥΠ6π5; 
Ῥαὺῦ ΤΟΌΘΟΙΚ 64115 αὐϊθηίίοη ἴο {πὸ ἔδοῦ 
{πᾶῦ {ΠῸΡν ἀ86 1Ὁ ΟὨΪΥ ἴῃ τϑἔρθγθποθ ἴο 
ΒΟΓΟΘ5. ἀοβοθηαρα ἔσο Ζθαβ. ΟΚ 
ΑΘ6β0ῃ. ΒῪρ. 146. ϑορῇ. 77. 288, 758. 
Τὰν. Δ]. 6171. --- Βιτορβίδᾶθβ [ακο8 {Π6 
γγΟΓ ἃ5 τἸηϑδηΐηρ ρῥγοίθοίου οὐ αίδονγϑ. 

1469. ὅ66 οἡ 818. (λ 872. 
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14170Ζεὺς γάρ τις ἔστιν; 

2951 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ΕΥ̓ 

εστιν. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

5 3.5 3, 3 5 Ἁ 

Οὐυκετ ΕΟσΤ 4 επτει 

Δῖνος βασιλεύει τὸν Δί᾽ ἐξεληλακώς. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

οὐκ ἐξελήλακ᾽, ἀλλ᾽ ἐγὼ τοῦτ᾽ φόμην 
Ν Ἂ Ν ἴω 

διὰ τουτουὶ τὸν Δῖνον. οἴμοι δείλαιος, 
ν Ν Ν “ 3, Ν ε ’ [ὅτε καὶ σὲ χυτρεοῦν ὄντα θεὸν ἡγησάμην. 

ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ. 

τι41δἐνταῦθα σαυτῷ παραφρόνει καὶ φληνάφα. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

" , » 
οἴμοι παρανοίας" ὡς ἐμαινόμην ἄρα, 

ὅτ᾽ ἐξέβαλλον τοὺς θεοὺς διὰ Σωκράτην. 
ἀλλ᾽, ὦ φίλ᾽ Ἑρμῆ, μηδαμῶς θύμαινέ μοι, 

1471. 828 τορϑαϊρα ᾿σοῃῖοα νυ. 
1472. τοῦτο: 566 (Ὑί. Νοί68. 
1473. τουτουί : ϑοογαίθβ. ου [18 

Βπογυίοπηρα ἃ5. ἴῃ 09. --- δείλαιος : ἴῃ 
{115 ψογα αἱ, ἱποῸρ ἢ βομηθύϊμηθβ ἰοηρ' 
(12, τ09, 1504) 15 οὔζθη βῃογίβπηθα, 68Ρ. 
ἴῃ οἴμοι δείλαιος. (7 Αν. 990; Κρ. 

40, 105, 202, 1150, οἰο. “ΓΠΪ5. Βῃοσγίρθη- 

ἴῃ ΒΟΙΠ ΘΕ Π]05 ΟΟΟῸΓΒ ἴῃ ΒΌΡἢ. ἀπὰ 

Εν. Τρ μΟπμρΒ ἴῃ Β0Π6 ΟΥΠΟΓΙ 

ὙΟΓ5. ΓΘ ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΠ]ν ΒΠποτίθηρα Ρο- 

ἴογθ ἃποίμου νον], 65Ρ. ἴῃ οοπιρᾶν. 

ΟΥ Ῥαι, 1111 οἷόν τε, 1213 ἐκεινουί, 

1280 τοιαυτί; Κἴε8ρ. 1309 ποίαν; «ἀηά 

ΤΆΥΘΙ ΟΔ865, ἴῳ. 479. Βοιωτῶν ἃπᾶ 
Βοιωτοῖς ; Κἴεδρ. 282, φιλαθήναιος ; 7,η8. 

247, οἴει. ῬΟΪνΖΟ]. 11. 8, ᾿Αθηναίων. 
5366 αἰδὸ οἡ 1040. 

1474. ὅτε: 566 Οἢ 7. --- ΤἼῊΪΒ. ὙΘΓΒΘ 

γγᾶ8 ῬΓΟΡ. ᾿πίθγροϊαἰθα ὈΥ ΒΟΤὴ6. ΟΠ6 

ὙΠῸ Τοππα τουτονί ἴῃ 1479 (566 Οὐ. 
ΝοΙ65) πα τοίουγρα Ὁ ἴο δὴ οδή]θϑοῦ 
Ῥγθβθηῦ οἡ {π6 βίαρθ τϑρυθβθη Πρ 

Δῖνον. ΤΉΘτο οου]α πού θ6 Δ ἢν ΤΟΡΙο- 
βοηΐαίίοι οἵ {πΠ6 βοτί, θθοδῖβο {Π6 ροα 

Δῖνος νγὰβ ποΐ ἃ βοίίΐοῃ οὗ {πὸ ϑοογα- 
ἐἰδίβ, θαΐ ἃ πηϊβοοποορίϊοι οἡ π6 Ρασγὺ 

οὗ Βισορβίδαθβ. Μουσθουου, Πδα {Π6τΘ 

Ῥθθη 500} 8ῃ ϑαυίῃθηνγαγο ΟὈ͵]θοΐ αἵ 

{π6 βοποοίποιβο, ἢ νοῦ παν ὈΘΘη 

τηθητ]οηθα αὖ 200 ΤΥ. 
1475. σαυτῷ : αὐτὸς κατὰ σαυτόν. 
1477. ἐξέβαλλον : ἴον {Π6 πι86 οἵ {Π6 

ἱπηρῦ. 566 οἢ προσετίθει, 03. 
1478. ὟΥηε τητβύ ἱπηαρῖηο ἃ βίαϊαιθ 

οἵ ΠΟΥΠΊΘΒ ΠΘᾺΤ {π6 Ποῖιδο οἵ Ξἴσοῃ- 
βδθβ οἡ {6 βίαρο. Τὸ {πὸ τπηοὰτῃ 

οἵ {π158 βίαϊιαθ 6 ἈΡΡΙ185 ᾿ΪΒ ΘᾺΥ 88 1 
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δέ 5 ἡ , 3 Ν ΄ » 
μηὸέ μ᾽ ἐπιτρίψῃς, ἀλλὰ συγγνώμην ἔχε 

1480ἐμοῦ παρανοήσαντος ἀδολεσχί μ ρου ΓανΤοΣ ἔν χίας: 
΄' “ ͵ 5» 3 Ν Ν καί μοι γενοῦ ξύμβουλος, εἴτ᾽ αὐτοὺς γραφὴν 

ὃ (0 ’ »ν2ὼ29. Ὁ ω ιωκάθω γραψάμενος, εἴθ᾽ ὅ τι σοι δοκεῖ. ΟΣ 
ὀρθῶς παραινεῖς οὐκ ἐῶν δικορραφεῖν, 
3 9 ε ᾽ὔ 5 5 ’, ἴω ϑ'' ον» 

ἀλλ΄ ὡς τάχιστ ἐμπιμπράναι τὴν οἰκίαν 

Ἰιάδοτῶν ἀδολεσχῶν. δεῦρο δεῦρ᾽, ὦ Ξανθία, 

κλίμακα λαβὼν ἔξελθε καὶ σμινύην φέρων, 
»» τ 3 Ν -ἰ Ἂ ᾽’ὔ 

κάπειτ ἐπαναβὰς ἐπὶ τὸ φροντιστήριον 
᾿ ’ ’ 3 3 “Ὁ Ν ἣν 

τὸ τέγος κατάσκαπτ᾽, εἰ φιλεῖς τὸν δεσπότην, 
ἂν» Ἃ 3 “εὰ 5 ΄, Ν ἜΑΡ ἢ 
ἕως ἂν αὑτοῖς ἐμβάλῃς τὴν οἰκίαν" 

14θ0ἐμοὶ δὲ δᾷδ᾽ ἐνεγκάτω τις ἡμμένην, 
3 ’ 3 9 ῪΜ' ᾿ς ἴω ΄, 

καγω τιν αὐτων τήμερον δοῦναι δίκην 

ἴο τϑοοῖνο δᾶάνίοθ. Ξ:ΠΏ1]| Δ ]ν ἴῃ ας, 
Οῦδ ἢν, ἩρΥπθ5Β ΠἰΠΊ5617 ΘΟΠΘΥΒ65 

τ] {πΠῸ βίαίπο οὗ Ῥϑαᾷοθ. ὅ'Ξ66 οῃ 83. 
1482. διωκάθω : 51|07γ., {Π6 1πΠ6]Γ. 

ααρβύίοη Ῥϑίηρ αὖ [Π6 β8η16 {{π|6 ἃ 
αἰοἰϊδογαίε οπθ. 86 οἡ 87. ----ὅ τι: 
Π6 τηϊρῃῦ Πᾶνα βαϊα εἴτε διωκάθω, εἴτε 
τί, ἴῃ ὙΠΟ τί ἰδ ῖκοβ {Π6 Ῥ]δοθ οἵ 8 
γΟΓῸ ἴῃ {Ππ6 5ι07ν.; Ῥαΐύ ᾿πηδίθδᾶ οἵ τί 
6 5βε]α ὅ τι σοι δοκεῖ, ἴῃ ὙΠΟ {Π6 

ἀοΙΠθογαίνο βιι07ν. σου] ποὺ θ6 τπι86, 

ἃ8 {Π18 185 Δ ΟΥ̓ΔΙΠΔΥΥ ΤΟ] αἴνο ΟἸΔ 186, 
τυϊιαίονον ηοι οἦοο86. 

1483. δ ργοίθηδβ ἴο πᾶν τϑορϊγοα 
ἃ αἰ γ]Π6 ΘΟΤΤ 551 0η. [0 6 -- νγαῦ Π6 
μᾶ5 τηδᾶθ ἊΡ Πἷ5 τηϊπα ἴο ο. --- δικορ- 
ραφεῖν : 1.6. ἴο δοῦ {Π6 δικορράφος (δίκη, 
α 8μ|!, ἃ ῥάπτειν, 5[ἰ{ο]., ραίοἶ, τ, 
ρίοι). ΟΥ. Αὐυ. 1486. Αγρο]]οά. 18. 12}, 
ψεύδετ᾽, ἐπιορκεῖ, μαρτυρεῖ, δικορραφεῖ, 

κλέπτει, τελωνεῖ. 
1484. ἐμπιμπράναι: “Δτύϊοὶ ἐμ- 

πιμπράναι ἀϊοοθαπύ οὖ ἐμπίμπλα- 
σθαι, αὰαδ ἔοτιημδθ πρίᾳπρ ἴπ- 
γἱῦβ Π1ΌΓῚ5 γΓοδύϊαθη δε Βα}, 

Τηρῦτο 586)}6 ἰπροηΐθ, ΦΘΙΠΡΟΥ̓͂ 

Ροσυιηϊὑτρηΐο: 81 ἃ αΥ̓Δ ΘΟ. 185 
ἀραη ἔϊούδθο βαηῦ ἔΟΥΙ8 6 
ἐμπίπρημι οὐ ἐμπίπλαμαι." (οροί. (Οὗ 
Τῆοβηι. 149, ἐμπίμπρατε; 1)γ58. 511, ἐμ- 

πιμπράναι; Αεἢ. 447, ἐμπίμπλαμαι. Τὸ 
Β5Πο0.]1α Ὀ6 ΤΟΙ ΘΙ ΟΥΘΩ͂ {Παὖ πλ ἃΠ4 πρ 
ΠΘΥΘΙ Τῆ8Κ6 Ῥοβιτοη ἴῃ ΑΥ., ἃπα ἐπαῦ 

ι ἴῃ {πΠ6 τϑαπρ]ϊοδίϊοη οὐ [Π6 ῬΓ͵ΓΘΒ. 

βύθιῃ 15 Βῃμογί. 
1485. ἀδολεσχών : [Π6 818] 6ρ΄- 

ποὺ φιρ]ουθα ἴῃ βεριηδίϊζιηρ {ΠῸ 
ῬὨΙΠΟΒΟΡΠΟσΒ. Οὐ ἙῚρ. 418. ἘΡΟΙ. 
811. ῬΙαΐ. λαεά. τὸ ο. --- Ξανθία: 
Χαμ ἶα5. 15. ἃ βΪανο οἵ ϑἰσθρβίδαοβ. 
ΤῊΘ πϑΙη6, πὸ {π6 1,αὐ. θ ανοβ, 15 

γγ6}1-Πὶρὴ ΘΟΙΠΙΊΟΠ ἰηβίθδα οὗὨ ῬΥΟΡΘΥ. 

- Βιτορβίαθβ ἄοθ5. ποῦ σοῦ] Πίτη- 

561 ΠΟῪ ἀθοιὺύ {π6 ρϑηᾶοσ. ΟἿ 690 ΠΕ, 
1488. ΤΏΘ οΠΟΡΡΙΠρ 18 ΠΘΘΟΪ655, 

ἘΠΙ655 Ὁ 15 τηρϑηῦ ἃ8 ἃ ῬΥΘΡαγδίοη 
ΤῸΓ Βα οοοββία! θΌΓΠΙ Πρ, 

1489. ΟἿ Αελ. 611, σείσας ἅπασιν 
ἐμβάλοι τὰς οἰκίας. 

1491. τινά : {πΠ6 βΆτηθ π86 {παὺ οΥ- 
ἸΠΑΥΙΪΎ Τὴν ΡῸ ΓΟΠαΘΥΘα ἡπαπῃ ἃ οπα; 
Π6Γ α ἤδιυ. 
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ἊΨ 5 ’ 

ἐμοὶ ποιήσω, κεὶ σφόδρ᾽ εἴσ᾽ ἀλαζόνες. 

ΜΑΘΗΤῊΣ Α. 
ΒΝ» ᾿ἀλ, 3 ’ ἰοὺ ἰού. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

σὸν ἔργον, ὦ δᾷς, ἱέναι πολλὴν φλόγα. 

ΜΑΘΗΤῊΣ Α. 
» ἮΝ “Ἃ 1495 ἄνθρωπε, τί ποιεῖς ; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
ὅ τι ποιῶ; τί δ᾽ ἄλλο γ᾽ ἢ 

διαλεπτολογοῦμαι ταῖς δοκοῖς τῆς οἰκίας. 

ΜΑΘΗΤῊΣ Β. 
» 3 ε ΄»“ὦΣἍ Ὺ“ Ν Ἥρ ν 

οίμοι, τίς ἡμῶν πυρπολεῖ τὴν οἰκίαν; 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
οἷ - πΠ ἄν} 

ἐκεῖνος, οὗπερ θοἰμάτιον εἰλήφατε. 

ΜΑΘΗΤῊΣ Β. 
5 “ 5 “ 

ἀπολεῖς, ἀπολεῖς. 
ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

ὩΕῚ “Ὁ ὦ Ἁ Ἁ ’ 
τοῦτ αὐτὸ γὰρ καὶ βούλομαι, 

1ιδρ0οἣν ἡ σμινύη μοι μὴ προδῷ τὰς ἐλπίδας, 

ἢ ̓ γὼ πρότερόν πως ἐκτραχηλισθῶ πεσών. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 
Φ ’ οἷς. 3 ΄ ἸῸΝ “ , 

οὗτος, τί ποιεις ἐτεόν, οὑπὶ τοῦ τέγους; 

1492. ποιήσω: «,.. -. ϑοροο 10406.0. 67 }λεβηι. 1172. ὙΠ ΤΟ]]ονηρ ἵπιν,, 
-- ἀλαζόνες : 566 οη 102. Αὐυ. 802; 7 λεβηι. 1208, σὸν ἔργον, φεῦγε. 

1493. ΤΠ σό]θ5 οἵ {πΠ6 Ρτ}115, μοῖρ Ιῃ δαἀαγοββίηρ Π1{616055 {ΐηρβ, ἃ8. ΠΟΓῸ, 
ἘΠῚ ΡοΥυίδηΐ, το ποῦ Ρ]ανγοα Ὀν τορ-ὀ  17|η8. 581ῦ ὦ χύτρα, 381 ὥχελῴε. 
ΙΔ δοίουβ, θα ἅἃγο ρσουϊαθα [ῸΓ ὈΥ ἃ 1496. διαλεπτολογοῦμαι: ἃ ΟΟΠΪΟ 
παραχορήγημα (ἴθ Ρατΐ οἵ ἃ ΒΒΟοΠΔΥ ΘΟ πα ύΐοη ΟἹ {βίου οἵ διαλέγεσθαι 
ΟΠΟΓῚΒ ΟΥ οὗ Δα! τ1ο0Π8] δοίουβ). ἢ λεπτολογεῖν (9230). Ἠδῤ τοῖουβ ἴο 

1494. σὸν ἔργον: «ο΄ 1945, 1907, ουζεϊπρ {Π6 σαῦίουβ ἰηἴο ΒΡ] ἴΟΓΒ, 
1416; απ. 90; Ζ,χ8. 899; ΖΚ οοἰ. 814; 1498. θοϊμάτιον : οὐ 497, 850, 



294 ΑΝΙΒΤΟΡΗΑΝΕΞ. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 
9 - “ ἈΝ “ Ν ν 

ἀεροβατῶ καὶ περιφρονῶ τὸν ἥλιον. 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ. 

» ’ ’ 5 [έ 

οἴμοι τάλας, δείλαιος ἀποπνιγήσομαι. 

ΜΑΘΗΤΗΣ. 

1606 ἐγὼ δὲ κακοδαίμων γε κατακαυθήσομαι. 

ΣΤΡΕΨΙΑΔΗΣ. 

τί γὰρ παθόντες τοὺς θεοὺς ὑβρίζετε 
Ἁ Ὁ ’ 3 »" Ν ν καὶ τῆς σελήνης ἐσκοπεῖσθε τὴν ἕδραν ; 

δίωκε, βάλλε, παῖε, πολλῶν εἵνεκα, 

μάλιστα δ᾽ εἰδώς, τοὺς θεοὺς ὡς ἠδίκουν. 

ΧΟΡΟΣ. 

ιδιοἡγεῖσθ᾽ ἔξω" κεχόρευται γὰρ μετρίως τό γε τήμερον 

1509. ΤῊ νϑῦδο 18 225 τορϑαίρα 
1η {πῃ ηὖ ΤΠΟΟΚΟΥΥ. 

1507. τὴν ἕδραν : ἐλ 8εαὲ (1.6. ροοεῖ- 
ἐϊοη). ΟἿ 111. Αὐἱβί. Μίωπά. 2. ἴ, τῶν 
ἄστρων τὰ μὲν ἀπλανῆ τῷ σύμπαντι οὐρα- 

νῷ συμπεριστρέφονται, τὰς αὐτὰς ἔχοντα 

ἕδρας, τὰ δὲ πλανητὰ, κτέ. Ἡΐ. 11]. 

37. Τ, ὅ ἥλιος ἐκλιπὼν τὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ 

ἕδρην ἀφανὴς ἦν. ἙΠπτ:. 79λ. 1΄. 194, 
ἀλλάξας δ᾽ ἐξ ἕδρας ἱερὸν ὄμμ᾽ αὐγᾶς 
(ἔστρεψεν) ἅλιος. ἰχορβίαᾶθθ ΤΩΔῪΥ 
πᾶν ἴῃ τηἰηα {Π6 ΟΥΠΟΙ τηρδηΐϊηρ οὗ 
ἕδρα, δεαί. (Ἷ. 71Ποδβηι. 133, ὑπὸ τὴν 
ἕδραν αὐτὴν ὑπῆλθε γάργαλος (ἰἰ{ἰία- 

ἡμῖν. 

ἐϊο}). ἩΐΡΡ. «Ἅ4 )γ. Ρ. 217, αἱμορροΐδες 
ἐν τῇ ἕδρῃ. Ιῃ {Π15 0486 σελήνη νου] 

Ὀ6 Ῥουβοῃϊῆθρα, δηᾶ ἐσκοπεῖσθε ποιμ]α 
τηθ8ῃ ἰοοϊκοα αἰ. 

1508 ἢ. Ηργθ νῷ αν ψῇῃδῦ Τ]ΔῪ 
ΡῈ οδ])) ρα {Π6 “τοχύ᾽ ΟΥ {ποῖὴθ οἵ {π6 
ῬΙΔΥ, ἃ οοποῖβο βίαίοιηθηῦ οὗ {Π6 τηο- 
{ἰνθ οὗ {Π6 ρΡορῦ ἴῃ νυϊπρ' 10. ΤΉΘ86 
ἴγγοὸ ὙΘΥΒΘ5 Β5Π0.14 ῬΥΟΡ. Ὀ6 δϑϑιρῃρα 
ἴο {π6 ΟΠμοσιιβ (τυ Ρμ4 618). 

1510. ΟΥ̓ Τλοδηι. 1218 (οπᾶ οἵ {π6 
ῬΙαγ), ἀλλὰ πέπαισται μετρίως ἡμῖν. --- 
ΤΠΟ γΟΙΒ6 18 τϑοϊθα ὈΥ {μ6 Οοτν- 
Ῥμδᾶθαβ. 
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ΜΕΤΒΕΒ ΑΝῸ ΒΗΥΤΉΜΞ. 

Μοβτ οὗ [{Π6 ομαγδοίθυβ διῃρ]ουθαᾶ ἴῃ {Π6 ἔο]]ονίηρ ρᾶρσθβ 81Ὸ 
ΘΧΡΙ αἰμρα ἴῃ {Π6 οὙΔΙΏΤΊΔΙ5: Η. 1007 ; 1069 ; 1010. ΑΕ. 288,1; 

ΠΥ 6 ΝΣ 1, 59: Θ᾽ 1: 15. 5. αα 8: 15, 1, ἘὸΣ 

ΘοοΟηγθηϊθηῦ ΓΘἤρθυθμθθ, ΠΟΥΤΘΟΥΘΙ, ΠΟῪ 816 σίνθῃ Π6ΙῸ: --- 

εὐ ΞΞ οἱρῃίῃ-ποίθ " ΟΠΘ ΠΟΙΠΊΔ] Βῃογύ 5γ114}]6 (πιογα). 

ω ΞΞ βοηίῃ βἰχίθοηςῃ-Π οίθ5 ἔπ, ἔνγο Βῃοσῦύ 5118} 0165 ἃ5 916 πιοῦα. 

ἐν ἘΠ Ξ- ᾿ς 8 ἸΣΥαύϊοη 8] 5υ1184 016. 

-- ΞξΞ φυδγίθυ-ποίθ Φ, ΟΠ6 ΠΟΙΠΊ8] ἸΟΠρ' ΒΥ114}}]6 (ὕνγο σιογαο). 

-τ-τ)Ξξ Ἄ ὰ ΞΞ Ἵ ξουπα ομἱν ἴπ {Π6 ογοὶο ἀδοίγὶ, -ττιῦ κυ. 

ι. ΞΞ ὃ ποίϑ Σ » ΊΒΟΙη6 5ΒΥ11416 ([ΠΓ66 πηιογα6). 

ι.1ΞΞ Βα] -ποίθ κρ, ἰθίγαβθιηθ 5υ1}14016 (Τουτ πιογαε). 

ΔΛ, ἃ Ρᾶιβθ θᾷυδὶ] ἴο ὁΠπ6 5ῃοσύ ΒΥ0114}]6 (πιογα). 

Ἄ, ἃ Ῥϑι8β6 6411] ἰο 0η6 Ἰοηρ᾽ 5Υ114}]6 (ἔνγο πιογαὴ). 

ΑΒ ΒΡΘΘΟΝ 5 τηδᾶθ ὉΡ οἵ 5υ}18}0165, ὑγου 5, σΥΙητηδίϊοα} βθηΐθηοθ8, 

ὉΠ στη 04] ρουϊοα 5, 50 ΤΠ ὉΠ ΠῈ 15 τη 6 ἀρ οὗὨ ποίΐθϑ, Τη θα Β 768, 

ΤΕ ὉΠΙΪ 081 βοηΐθποθβ, Δη6 τῆ μη 108} ρουϊοαβ. Τὴ {Π6 τηθίγ!οα] 
ΒΟΠθτηθ5. {Π6 θη οἵ ἃ τῇ [ΠΠ108] βθηΐθποθ (κῶλον) 15 τηλγκορα Ὅν Ι,, 

ἀηα {Π6 ὁπα οὗ ἃ ρουϊοᾶ ὃν ἢ. ζΖ7ηι ἐδι6 ἑοωΐ αι ἀοῦ ἰ5 μ]δοθα ὉΠ6ΟΥ 

ἴπ6 ἢγβύ Ἰούζον οὗ ἃ τῇ νίμηηϊο! βοηΐθηοο ῬοοΊ πηϊηρ᾽ τοϊἐῖη, ἃ Ἰγτῖς 

γ6Γ56. Α ΘοΙητηδ ἴῃ {Ππ6 ΒΟ ΘΠ6 (85 τ ὦ) ᾿ηΔ7Κ5 οαθϑατα. Η. 1081. 
Ὅς 288... ΒΓ 19,3, Π|. 

ΒΕΟΙΤΑΤΙΝῈ ΒΗΥΤΉΜΞ. 

ΤῊ τροϊζαϊινο τΠνμπη5 οὗ {πὸ ΟἸοιαβ ἃγὸ οἰ θΠον ἴῃ ὃ. {π|6 (Ἀπ ΐο, 
ἰτοομαῖο, δἀηᾶ Ἰορδοθαϊο)., ΟΥ ἴπ ξ (πὴ (ἀπαρδθβϑίῖο). Η. 1068, 
Ὁ 5: π᾿ ΙΕ Β, ὃ), . ἀμ 11. 
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Ι. ΒΗΥΤΗΜΒ ΙΝ ὃ ΤΙΜΕ. 

ΒΘη {Π6 ΠΌΠΟΙ οὗἉ θοῦ ἰῇ ἃ ὑυϑῖβ6 16. θυύϑθῇ, {Π6 ΤῃΘΆΒ}16 ΟἹ 

απϊῦ ἰ5 {μ6 αϊροᾶγ. Η. 1072. 6Ο. 289, 2. ΤΠ Βίγοηροῦ ἰοίαδ 
8115. οὐ [86 ἢγβύ ἑοοῦ οὗ ϑϑοὴ αἱροᾶγ. δηα {Π6 βθοοπα ἔοοῦ τη. "6 
ἰττϑιομαὶ:- ὦ Ξ- ὦ. Ἡ.1τ082; 1070. 6.390. Β. ΤΠ τ 
Ἑχορρῦ ἰῃ βυϑύθιηθ Οἱ Β61165, {Π6 Ἰαβύ Βυ118.016 18 ἀθοθρβ. Ἡ. 1074. 

ΟΡ 510... 1. 9, 

1. Τάμβῖο. ὙΥ̓́ΠΘΩ {Π6 σγϑῦβθ Ὀθρίηβ τ {Π6 ἄρσις (Β.118}16 

αἱ ποὰΐ ἰούαβ. οὔὔθῃ οδ]] θα ἐϊιοβϑὶ8)., [Π6 τ] ιν ΠΏ] 5. ο]}16α ἰΘΙη 10, 
ΔΙ ΠΟυρΡἢ ἰδ ἰδ ΤΟ ΒΟ θη ΠΟ Δ} ΟομβΙ ἀουθα το ἤδῖο τ 8η8- 

ἐπ δον ὦ, 

Η. 1079; 1088. 6. 28, 4: 292. 5. 7, ὅ 858 0. 
Τγϊηιοίου. ΤῊΘ ἰδιηθῖο {ὐτηθίοι 15. οοιηροβθοα οὗ {766 ᾿ἰϑιηῖο 

αϊροάϊθβ. ὙΤΠ6 οοχηΐο ροορίβ οἴδθηῃ αἰβιθσαγα [16 οϑθϑαγδ, ᾿ῃ ὑΠ6 {Πἰτα 

ΟΥ ἴμ6 ἔουγίῃ ἔοού, πο 15 ΟὈϑουυ θα οαΘ ἍΠῸ ἴῃ {Π6 {ὉΠ αἀθνο]- 

ορρᾶ παρορᾶν. 1} [16 νϑῖβο 6 γϑβᾷᾶ τὶ ΘηθοΥ 515, ὑΠ6 τη ἢ] 

ὈΘΟΟΠΊ65. ΤΌΘΠαΐο (Το ἀοΥθα ΤΟΥ ΠΙσΘΥ ὈΥ πΠ6 ΔηΔΟΙΙΒἾ5), ἃη 

[6 νϑῖβϑ ἰ5 οαἰαϊθοῖο. Τῃθ νδυϊοὰβ γϑο] αὐ! οηβ Δηαἃ βαθδυϊ ας 08 

ΔΤ 551016 ἰῃ ΘΟΙΩΘΑΥ 81:6 ἱπαϊοαύοα Ὀγ {μ6 ΓΟ] ηρ' ΒΟΠΘΙΏΘ : --- 

ἄξω παρ δεεν ϑελφϑςς τ πξετον ΗΝ ΕΝ 

ΤῊΘ οοΙηἰπαίϊομβ στόυίηρ' ουΐ οἵἁ [Π15 Βοῆθτιηθ σοῦ ἀθίρυ τ ηθα 

γΑΙΠΟΥ ὈΥ ἰαβύθ Τμδὴ ὈΥ͂ ΔηΥ Πχθα τ]65. 00). ΟΟΙΩ Ι ΠΟ ηΒ. ἃ 5 
οἴω ων που]α 6 ἴον [Π6 τηοϑύ ραγύὺ δνοϊαθᾶ. 

ἯΙ... 1091.-1098.. (5, 298; 4, δῦ» 16. 
γοῖβοθ 1-262.} 478-ὅὃ09, 627-629, 709 ἔ,, 728-808, 814--888, 

1085--1088, 1105--1119, 1181-1158, 1171--1908, 1914.-1802.5 1521 
1844. 1452-1ὅ09. 

Τρίγαηιοίογ. ἼΠ6 ἰδιηθῖο ἰρ γδιηθίου. οαἰα]θοίϊο, πϑρᾶ ἢ θῖν ἴῃ 

ἐγ νοϊοιβ αἰαϊοριθ, 16. ΘΟΙΠΡΟΒΘΩΑ͂ οὗἨ ὕνγο βϑηΐθῃοθϑβ, -- ἃ ὑθίγαροαν 

ΟΥ αἰτηθίοι δηα ἃ “" [Ἀ1ΠΠ|Πηρ’ "Ὁ αἰπηθίθυ. ΤΏΘΙΘ 18. ΠΒΌΔΙΠΥ οαοθυγα 

1 ΤΟ] αϊπρ' ὑγγχὸ ΠΟ ΠΟΙ ΘἴοΥΒ (1 Δηἃ πηιθϑίγιηι, ἃ Πα γγὰβ ῬΟΥΠΔΡ5 ΤΘΟϊ ρ : --- 
222), υδβοᾶ ἴῃ οχοϊδιηδίΐου δηπᾶ δά- νι [1 |-. Λ΄}... ἕα ἔο]]ονηρ, 
αΓ658. 15. 4180 οαίγα ηϊοίγιιηι. ὥρθθ ποίβθϑβ. 

2 Ἰποϊυαϊηρ ἃ τηοποιηθίου (1299). 8 Τηγοαπορα ὈΥ ἃ ̓ποποιηοίοῦ (1921) 
ὥὧρρ ῃοίρθ. ΜροΙβο 1259 κβίδῃαᾶβ οχίγσγαὰα ἴῃ Θχοϊδιηδίϊοη. 
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Ῥοΐνσροῃ {Π6 βοηΐοποοσ. ὙΥΙΪΠΠ ΔηΔΟΙσ9. ἀπ ΤΟοΠ δῖα τηογοιηρηΐ 

{Πη6 ϑοῃοιηρ ἰ5 :-- 

ΕΠ ὈἘὈἘ σοῦ θ τσ: -ῦο. δ᾽͵. ΔΛ. 

ἼΠΟ τοϑο  αὐοηβ δηα Βα στ] 05 06 {πὸ {Πο86 οὗ {μ6 {ἸΠπηρίου. 

π Ὁ θην Β... 5. 11], ὃ. 1...8. 

γοῖβο5 1094-1084., 1115 ἴ.,} 1959--ι-ι98ὅ, 1599--[1444. 

ϑιυγδίοηυ. ΤἼΘ ἰδηηθῖο βϑυβϑίθη ΟΥ᾽ ΒΟΓΘΘ 15. ἃ ρουϊοα οὗ ἱπᾶοῆηϊζο 

Ιϑηρί (4 Πυρουηθ 0). ΤΠΘ βθηΐθηοοβ ἔουιηΐηρ ἰῦ ἅγ6 αἰπηθίθ β. 

γγΓἢ ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΠΥ ἃ τηοῃοιηθίου, [Π6 ἰαϑῦ βθηΐθηοθ αἰνγαγβ θοϑίηρ' ἃ 

ἐς ξΠΠηρ ᾿ αἰπηρίου. Τὴ Ἰαβῦ 5υ} 4016 οὗὁἨ ϑϑοὴ βϑηΐθηῃηοθ 15 ἰγθαΐθα 
τη ΟΊ  }Π}ν 85 1ἢ τ ποῦ τὐὐξιΐη, ἃ Βθηΐθμοθ. 

Ἦ. 1098....6.. 298, ν᾿. 

γοῦβορ 1089--1104,32 1880--18590. 144--1451. 

2. Τποσηλισ. ΤῊ τηγίῃη 18 νι ποῦῦ ΔΠΘΟΙ 55, Δ Πα ἴθ. {Π6 

Γαπαδιηθηΐαὶ γί ῃ τ ἰη 8 6. θα Ρουθ. 

ΒΕ ΠΒΝ.. (; 290. 

Τοϊγαηιοίον. "ΓΘ ἐτοοῃαῖο ἰούγρατηθίου. οαἰα]θοῦϊο ἰ οοιηροβϑα οἵ 

ὕνο ἐθ ροαῖ65 (βθηΐθηοοϑβ οὐ ὕπνο αἱ ροαϊθϑ 680 }}}, ΑἸ νγ αν 5 τ ἢ αἴδου- 

6515 ἴῃ {ΠΑΡ ΘΑΥῪ ΔΠη6] ΟΘΠΘΓΙΆΠΥ ἴῃ οοΙηθᾶν. ΤΠΘ γϑβο] 105 ἃ πα 58Ὁ- 

βύϊ τα! οηΒ ΔΙ]Ουγθα ἴῃ ΘΟΙΩΘΑΥ͂ 816 {π ὑποβα οὗ [Π6 Ἰδηηῖο {Ἰπηθίθυ. 

εν (ὑ391,.....8..936..3. ΠΠἔῸ: 19,.2;}1|. 
᾿  ΟΓΒ65 ὅ70--594, 007-020, 1115ὅ--1190. 

8. ΤΟΘΆΟΘΕΡΙΟο. ΤῊ την) οοηβὶβίβ οὗ ΌΟΠθ0 5. πα οὐ  ο 
ἀδοίγ 5 (--ῷὖῳ ὦ) 850 οομηθίηρθα {Παῦ {Π6 ἀδούῦν]β τηᾶν ῬΓΘοΘα 6 οὐ ἔ8]} 

Ῥούνθθῃ ΠΌΟΠ 665 ; αύ {ΓΟΟΠ 665 ΠΟΘ [4}} θθέύνγθθη ἀἰδοίν]8. 

ΗΙ. 1108-1110. α΄. 299. ΚΒ. 18. 

Ειροϊάοαη. 'ΤῊΪ5 νοῦβ6. ὑϑοα ὈΥῪ [Π6 οομηΐο ροοίβ ἴῃ {Π6 ρᾶγὰ- 

Ραβῖβ. οοῃβίβίβ οὗ ὅσο βθῃηΐθῃοθϑϑ, ---- ἃ [ηἰγα ΟἸγοοηΐο ἃ πα ἃ το Παῖς 

ἰοαροᾶν. Ἐδοὶ βθηΐθηοθ, ΠΟύγΘυ 1, ὈθΘο 5 τ} ἃ ὈΆΒ15 : --- 

ΠΗ ὠνὰς .--ὧῇ: ΦΙΙ ω 1[.-.ὐἱῷιν 

ἀρ, ἢ ον." 
ΚΡ, ἢ (Ὁ... 

ωυυ! ωυω 

ΠΝ ἡ δ00ὺ. 7. 8. 306, 8. ΨΙΠ.:: 237, 3. 

ἌοΥβ65 ὅ18--02. 

 ΝΝΝετ'  Ὑ ἘΞ) .υὦὗὕὔἐιν..-.Ψ θων ! ες ΔῈ 
3 ΟἸοβίηρ {π6 αη ἰβυπίαρτηα. 80 ". 241. 



28δ ΜΈΤΒΕΚΠ ΑΝῸ ΠΒΗΥΤΉΗΜΝ. 

11. ΒΕΥΤΗΜΝ ΙΝ Ζ ΓΙΜΕ. 

ἈΝΑΡΑΞΒΒΤΙΟ. [ἢ [15 ΤηγΠπ [Π6 ἸηΘΑΒΌ 16. ΟΥ᾽Γ ἈΠ] 15 ἈΒΌΔΙΠΥ [Π6 

αἱροᾶγ. Τμο δῃδρδοδύ υὺ -" 15 Τρθαπ ΠΥ ΤΟ ρΙδοθα ὈΥ ---" οὗ 

- ὥ τυ, ΨΘΙῪ ΤΆΓΟΥ Ῥγυω ὦυ. Τμο τηγίμτῃ 15 ὑτθαίθα 85 ἀδούυ]ο 

ΠῚ} ΘΠΒΟΡΌΞΙΒ. ἯΙ. 1108. “6. 296... 5.8, 2.11. 7. 0 Ἐπ τ ν᾿ 

Τοἰγαηιοίογ. ΤΠ δηαρεθϑύϊο (ογδιηθίου οαὐα]θοῦϊο οοηβίϑίβ οὗ 

ὕνγο βθηΐθῃοθβ,--- ἃ αἰτηθῦρι" δ Πα δ ᾿ποομ ]θίθ αἰπηθίθι" (ργοθηἶ80), 

γ ἢ οαθϑασα Ὀθύνγθθῃ {Π 61}. 

ἘΡΙ ΓΣ συγ. ΒΒ , ἘΠΕ ΘΙΌΝ 

γοῖβοβ 205--274, 291-297, 8514--488, 4τ0 ἔ,. 9ὅ9-1Τ008, 1510. 

ϑιγϑβίθοηυ. ΤῊΘ δηδρϑθϑίϊο βυβϑύθῃι ΟἿ᾽ 561165. 0566] ἃ5 ἃ ΤηΔΙΌΝ, 5. 8 

Ρογϊοα οἵ ἱπᾶϑῆηϊίθ Ἰθηρίῃ (ἃ ΠΥΡΘΙΙηΘί ΤῸ). ΤΠῚΘ βθηΐθῃοθβ ἔουτη- 

ἰηρ 1Ὁ ἃ1΄6 αἰπηθίθυβ, τὶ] ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΥ ἃ Τποποιηθίθ. [ύ ΔἸ νγαΥ5 

Θη 5 ψ ἢ ἃ ΡδΙοθιηἶδο νοῦβ (ἰποοιηρ]οίθ αἰπηθίθυ), πο 18. οὔθη 

Ργθοθαρα ὈΥ ἃ Ἰῃοποιηθίθυ. ἀοοογαϊηρ' ἴο βοῖηθ δαϊῃου 165. θα 0 ἢ 

ΤΟ ΠΟΙΠΘἕοα ἰ8 [Ὁ] ονθα ὈΓΥ ἃ ρᾶιϑθ θα] ἴο ἃ αἱροᾶγ. ΕΥΘΥΥῪ 

ΤΠ ΠΠΪο βθηΐθηοθ Θη8 ἢ {Π6 οπα οὗ ἃ σοῦ, νυ Πῖ ἢ τηδν ΒΕΗΘΥ 

δ] βίοη ; Ὀαΐύ δυιαθα αηθορ8 δηα Ὠϊαῦπβ ἃ18 πού Δ|Πουγϑα. 

ἘΠ 195: ἘΠ 908. 5, ΘΕ 80 111. 11. 6.1. 

ψοβο5 489--460, 889--948.1 1009--1028." 

ΝΟΌΤΕ. δοιβθο 707, δὴ δχοϊδιηδίίοῃη, 185. ἴῃ Του, ὕνγο ΟΥ̓ ΘΕΪΟΒ, 

͵Ζω..1-2ὼ--ἸὉ γοῖβο 708 15. ἔπ ἔονπι, ὑπὸ αδθη: τ 
2. ΛΙ. ὝὙΠΟΒῈ ἀγὸ ἴῃ  τγύη. Η: 1119. 6. 90],.95. 5η8 2. 

5. 10, ΙΧ. δα Χ. 

ΤΧΈΙΟ ΒΗΥΤΉΜΞΠ. 

1. Τῇ ραγοάιιβ (πάροδος), 27ὅ--290 -- 298-518. 

ΓΞ -ὐὐἹοὴ- ΠῚ 

ἀν δ ΣΕ ΠΕ ΦἜΌΝΙ 

σα τ Ὁ} πὰ ΞΟ 

πε τ ς- ἡ τὐνς ἐὐ ἰπέοαυἝἕ 

ΞΟ ΞΕ Σ, δ 

τ σε τ ούσει 

τ ΡΞ ΈΕΕΥ ἐαϑ: [5 ὸΣ ΧΙ 

1 ΤῊὴ6 Ἰοηροβύ δηδρδοβίϊο βυβϑίθιη οπάᾶ οἵ 892 {ΠποῖῸ 15 δρραγοπῦ Ὠϊαῦτιβ 

οχίδηϊΐ, ἤουτηΐηρ 8ῃὲ ἱπίσοάποίίϊοη ἴὸ (᾿ούνγθθῃ ὕνγο ΒρΘδΪΚο18). 

{Π6 5Βγπίαρτηδ γ] ἢ 90] 5. ΑΑὖ 1Π0 2 ΟἸοβίηρ {Π6 βυπίδρτηδ. 566}. 241. 
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ἘΠ 1 τ} -ΞΞ] -υὖνῇ 

παι κυ τυ. κλκ.ν}}  ὼ.]}] 

ΕΝ ππξλη-ς-υὐδδ᾽ἠἋουσυϊ  υὐὐ] ιὖὁᾧ ].. Δ ! 10 

ΠΟ λλ ν.}.. τον τοὶ ΕΞ: πε κα 

ΠΟ τ 1; --ὐῷόὌὌ.--ὄ:ὦυυν! 

πο πο || ΓΞ χλ]} 

πο τς} 1 [-.- 1 

ΤῊΪ5. πάροδος, ΟἹ ΘηΐαΠ06 οὐδ οὗ [μ6 ΟΠοΥ5, 15. ΘΟΙΠρΡοβοα οὗ ἃ 

ΒΕΌΡΠΘ Δ Πα δὴ Δη{ἰ5ΠΌΡ 6. ΘΔ 0 ἢ οοηζαϊηΐηρ; ἔνα ρϑυϊοαβ (Ἰπα]οαίοα 

ἴη Π6 Βοῆθιηθ ὈΥ Ποιηδῃ ΠΕΠ1618]5) ἴῃ ἀδοίν]ο τηγίμιη. δοθῇ 

ῬουΪοα 15 Θοπ πο 5 (ΠΠ|Κ6 ἃ 567165). 50 {πΠαῦ αὖ {πΠ6 ϑηῃηᾶ οὗ {πὸ ἢμα] 

βθηΐθῃοθθ {ῃ6 ἰατγβ οἵ αὐδηθν {παῦ ΔΡΡΙΥ τοϊξ]ιῖγν ἃ  ΘΥΒΘ. 816 

ΟὈΒουνθα ; ἃηα ουὐθὴ ΜΘ ἃ ρεγίοα οημαβ τὶ «ἃ ἀδοῖν] {πὸ Ἰαβί 

ΒΥ ΠΑ] 15 5ῃονύ. ]1ἢ γϑῦβοβ 275 δῃηα 298 {π6 Δρραγθηῦ Πϊδαίιβ 15 

750 θα ν 6 ραιβα; ἴῃ γϑυβ 904 -ταῖ 15 Βῃογίθηθα Ὀν ραγίϊ] 

6] βίη. Οἡ {Π6 πάροδος, 5.66 5. 99, 4. 1. ; οἡ [Π6 ΒΕΠΌΡΠΘ ἃπᾶ 

ΔΗ ΒύΓοΟρΡμΘ, τ {Π6]} Τηθύν] 08} ΘΟΥΓΟΒΡΟΠμάθμῃοο, ὥ. 92 «πᾶ 89, 

ΘΒΡΘΟΙΆ}}ν 852, 7 ἀπα 98. 1. 11. ; ου π6 ροιὶοα, ὃ. 24 ; ἃμᾶ οἡ {{Π8] 

Ρϑιιβθ5 (κατάληξις), 85. 9.1. 

1. Κομμός, 4δ1--41ῦ. 

Ἕ ΒΕ οὐ} τ ..- ΣῊ 

πο πὸ πτ}0ύὺΥ τ}... ΛΊ 

Τὸ ΡΥ ΑἹ 
“τα τρα κΞαν ΟΝ ἡ τ ὑπ. ἢ 

τος...» [πϑοὸεἡἐἘὥξθς Ἐ }λ δ 

ΕΠ τὺ! -- ΞῚ - ἰδὲ ε. }.λ } 

ποτ τὴν} ππ)}..-ν [--.-Δ} 

ΤΗ. ΕΠ τ  - !. ττ,]. τὼ} ες. ὄ ].-Δ 

τ τὸν} [ν΄ |ἰ-τρ 1 πΞύ[ ες. ]1..Λ] 

Υ, ΠΝ τ, ]ῈΠΞΝΓ ΘΙ οὔ τ [.. ΔΛ} 10 

-ωΗ᾽ουἱ-πὺυ !]!. 5»Ἑ|πωωυ που !..Λ] 

ΤῊ κομμός ἰβΒ Δῃ οὔθ οὗ σποἢ Ρααβ. ἃΓῸ βιησ Δἰτου πίον Ὀν 

{πΠ6 ΟΠοΥα5 πα ἀπ δοΐου. ὃ. 99, 4. Υ. Τὴ {πὸ ριοβρηῦ ἰηβίδησο, 

[μ6 ἤνβῦ ρουϊοα Ὀοίπρ ἴῃ ρέῃγο ἰτοο]ιαῖο τ γίμμι, Ππ6 ἀδοῦν}Β ἴῃ {0 
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{Πἰγα βθηΐθῃοθ 816 {Το Πδῖο (.-- ὦ, 3 Τα ῦΠ 6. [ἤδη ΟΥΟ]16. 8. 18. 
ΤἼῊΘ τϑιηδιηἷπρ ΡΟ] ]Οα5. δι΄6 Ἰορδορᾶϊο. Η. 1108--1110. 6. 299. 

5: 15; 

ΠΙ|. Κομμάτιον, 5ὅ10--ὅ17. 510 ἢ, Δἢ Δηαρϑοϑίϊο βυϑύθιῃ. ὅ66 ποίορ. 

12--1 7 ἃ΄6 85 ΓΟ]]ΟῪΒ : -- 

τ ΞΕ ΤΟΝ, 1 Ξ "-Ξο 7.-Ξ ] Ι-- [ΞΕ 

Ξε ΚΞ ΤΠ λυ ἀπ 

πον ε  1... 0]|.τὴὙὦῷῶ ΣΊΡΕ. ὦν κ-ΞΞρΞι  Ξ  Σ ἢ 

ΞΟ Ν).. τ ἡ τὶ οἷν ἢ 

ΤΠ κομμάτιον ἰ5 {πΠ6 οροῃΐησ οὗἨ {Π6 δια εβῖ5.) Ὁ} ὉπΠ6 βαρα!- 

γἰβίοηβ οὐ γῇ θοῇ 566 0η6 ποίθϑ δηα Τηΐτοᾶ., Ρ. 185. Ηρῖθ [Π6 ᾿γυ1Ὸ 

Ῥογίζίοη 15 Ἰοσϑοραϊο. 

ΙΝ. ΤΠ ὠδή «πη ἀντῳδή οὗ {π6 ραταθαβίβ, ὅ08--ὅ74 τε ὅ9ὅ-606. 

Ἰ. τ πὸ 0} Εἰ ἢ Ἐυλι ἡ 

πα, ὧν ἐς ΠΠΈΞΟΥΝΙ Α“ 

π τν μ Σ δέον τ] 

1. τα στο έξός αν τ ΣεΞ νὰ, 

ΞΕ ον Ἐάν Ἐν δ ἔξ ᾿Ξ ἘΣ ΟΙ {τ ΓΉΕΡΧῚ ὅ 

-σ ] -νυ ῦν -ὐξο ἜΡΟΝ 

-“-᾽,υἱ-υυίτυου! -ὦ 

Π|Ξ τ ΞΟ] ὦ ἘΞ 1 ΞΈΞ ΞΕ ᾿ 

οὐδίίΞϑου]--οὧἱ εἐ- "5 ͵ΊΞτν ΞΕ 

ΤΙ τὨγίμτη 15 Ἰοσϑοθαΐο. 

γ. Ομοιῖο οἄαοθ5, 700--706 -Ξ 804--518. 

Ἷ; » τ 7 τς Του ἘΠῚ ΞΟ υὖΡὖ 

ΕΟ τ ΟΣ ΒΕ 

. τυ ἡ] ὐωιυἹ Ξλ 

ω ΣΝ ἐπ  μμ. λει 

1Π͵, Ὁ.:: --ο-υσγ -ὐᾺἍὃ} εἰ τυ 1: -ἦὐὐ ΞΌ ΙΕ ΣΙ 

-͵ὧὦοῪΆ ὦ 71} ὕὃἷὩὖἊἈΌΠ[ὁΔ2ὁνᾳΞῦᾶι.:-:-] 1 .- ΔΛ 

ὥ, 5, Ξἰὐ οὐ! δ εν ὦ! τ ΣΣ 

ΤῊΘ ΤὨγίῃτη 15 Ἰορδοραϊο τ] ἢ ΔηδοΥ 58. 

ΤῊ Ἰαϑῦ {γ66 βθηΐθῃοοβ 816 σϑηΐηρ' ἴῃ {Π6 ΒΕΠΟΡΠΘ, 
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ΥΙ. Ομοιῖο οὔοϑ5, 949--958 Ξ-Ξ 1024--1098. 

ἘΠ ΠΥ το} πι||- 0} --ὦ]ϑὕβ) εἐς- Ἐ[{.- Λ 

Πρ τ [τ {Ξὺ}ώ...1 τ. [.--ΔΔ } 

τ προ} ΙΕ Ξ [- 2} τ 

-ωωυ ! ΕΝ ΙΪπωυ! 8Ὲ- τ ΘΕ ᾿--“  [Ξ Χ} 

ὸψππτὺ ε ΠΞ- τ Ξ- }}} ε. [-Ο ΔΛ] Β5 

ΤΠ τ γίμτα 15 πκ ἐπαῦ ΟΥ̓. 

ΤῊΘ Δ ἸΒΙ ΟΡ 18 οουταρί, 8580 (παὺ {πΠ6 {Πἰγὰ ἀπα Του ᾿π65 οὗ 

{Π15 Βοίρθιηθ ἀο ποῦ 51 10. ϑομηηϊαΐς οι 5 α.5 ΓΟ]]ΟΎΤΘΒ : ---- 

εὐδαίμονες δ᾽ ἦσαν [οὖν] οἱ ζῶντες [τὸ πρὶν] ἐπὶ 
. “- ,ὕ Ν ἈΝ (δ᾽ 5, “- - " 

τῶν προτέρων" πρὸς δὲ τάδ᾽, ὦ κομψοπρεπῆ μοῦσαν ἔχων, --- 

γοΥβ65 949-1029 ἴον ἃ βυῃΐαρτηδ, ἢ γοῦβο5 1024--1104 85 

φη ἰδυ πΐαρτηδ, [Π6 ὅσο οομϑίϊ αἰϊπρ 8Δη ἀγών ΟΥ̓ ἃ ἔογηΔ] οοπίοβί. 

ΑΥ̓ΟΡ ἃ ᾿γυῖο οὔθ, [Π6 Ιϑϑᾶθν οὗ [Π6 ΟΠΟΡΒ ἴῃ ὕνχο ΔΠΔΡΔΘΒΌΟ ΟΥ 

ἰδυ ῖο ἰο γατηθίθυβ ο8115 ὌΡΟῚ οπ6 οὗ [Π6 βρθδκοϑιβ ἴο Ὀθορίη. ἃ 

αἰαίοστιθ ἴῃ [Π6 βατηθ πιθίνθ [Ὁ]]Ουγ5. οἰοβίηρ' τὶ ἃ βυβϑίθιῃ ἴῃ {Π6 

ΒΆ1η6 ΤὨγίμη. ΓΓΠΝ5 15 σΘΉ ΘΓ ΠΥ ἔο]]ονγθα ὈΥ Δ δηςἰβυηίαρτηϑ, ἴῃ 

τ ]0 ἢ {Π6 Δη 5 ΟΡ 6. ΘΟΥΤΟΒΡΟΠα5. τηθίγ αν τ [Π6 ΒΕΤΟΡὨΘ ἐ 

δηα {Π6 βοοοῃηᾷα δχβῃογίαίζίοη, ἴῃ ὕνο ἰθγαιηθίουβ, 15 δἰ ΠΟ ἴῃ {Π6 

τηνίμιη οὗ {πΠ6 ἤνβί οὔθ οὐ' ἴῃ [6 οἴμοι την πὶ τηθηςοηθα, δηα 

αἀείθυτηΐη65 ὕΠ6 τηθίτο ἃηα τγίμτη οὐ {πΠ6 βθοοηᾷ αἀθραΐθ, συμ ῖο 

ἰουτηϊπαΐθβ τ] ἢ ἃ βυβϑίθιῃ ἴῃ {Π6 βϑιὴθ την. Τὴ ἀγών οἴΐξθῃ 

85 αὖ {π6 ϑηα ἔοι ἰθἰχαμηθίουβ γθοϊϊθα Ὀγ πΠ6 Οοῦτβ, ἀηα βοιηο- 

{ἰπ|65 ὕγο {βίο ἴῃ οὐαϊηανν αἰδίοσθ ΒΡΟΚΘὴ ὈΥ͂ (Π6 δοίοιβ. 

γοῦβο5 184ὅ--141 ἔογιη ἃ βθοοῃηᾷ βυῃίαρτηδ πα αηξβνυ πΐαρτηα. (7. 

Εφ. 160-910. γδ8ρ. ὅ20--124. Αὐυ. 451-620. 71.,8. 410-007. Παη. 

89ὅ-1098. Τὴ ίιΐί. 487-018 {Π6 Ἰγυὶο ραγύ 15. σσαηίϊηρ, Ὀθοδι56 

{[Π6 σΠΟΪ6 οἷαν 5 ιποὰὺ ομουῖο οὐθθ. [1}Ὲὴ ΜΠ οοἱ. ὅ11--710 ἀηὰ ἐπι. 

481--018 {πο 15 ἃ βΒυῃίαρτηδ ὈΓΌΡΘΙ, ἰοῦ {Π6 Δηἰβυπίαρτηδ. 

ὙΠ. Αἢ οὔθ ἀπὸ σκηνῆς, 1154-1170. 

πρΠὠὀῤϊὄὀὄ τ τ }]|Ἰωω 1 ΔῈ 

ΝΠ αῸυῖιῖς-οτν  [.- Δ}ῈῈ 

πη πΠὺυ τνκ.. .]}ὼ.ι ων 10 ΔΛ} 

πο {Πρ ιν 
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ΜΠ: λον οἱ δ 

ΒΥ ΕΑ ΠΟ ἐεἘΦ' ΘΑ 

ἘΕΘ  ΡΉΉΕΨΕ ΥΒ ἀν τς Ὁ]. 

ἔν. οὐ κε Σὰ ς 5 εὐ 

ὕὕ.ὁ.5. 1 τ οὐ ΞΟ ΟΣ 

ὦ πΗ. τυ ΓΞ 

πρὸέοΠέΠππ τ 5.00 Ὁ.Ἁ0ὃὉ9 2. τ τ Ὑξ ῆ ἢ 

πο σο  Ὴ}1ὺ τ λ}ιὲ 

τ ξεν ὈΨΈ ΤᾺ 

τυ ΓΑ! 

πα ἘΣ 7 49 τ Ὡς 15 

ΤΕ ον ΚΡ ο ἡλναι 

ἀὐόθ ΞΕΚΒΕΡ ἘΣ ἘΠΟΔΙδ ἐν᾿ 

Τ.. 1. ὟῚΙ. Ἰατρῖο. 1Π. δοίν]ο. ἘΨΡ. Τιορϑοσᾶϊο. Υ: ῬΆΣΘΟΥ 

ο ταρὶο απδραρθδίβ. ὙΠῸ ἔουπη οὗ {Π6 Ἰαδύῦ βθηΐθῃσθ ἴῃ Υ'. 15 αἰτηοϑύ 

᾿ΠοΥ 1016. ἸΚΟΟΚ τρᾶκοβ 1ὖ Ἰδιηθῖο, πα {πΠ6 τσ Πο]6 οὗ ΥἹ. ἀοομχηΐβο. 

Η. 1128, 1196... 6. 802. 5. 28, 4. Ῥορβδίρίιν "16 βΒῃσαια τύπεν 

ράσ ΟΕΎΙ. υπᾶδὺ (86 ἴσαι υἱυσυ7. ὧς: ὦ ππεῦπηις 

οὗἨ 5υτ τη Ύ ἰη Ὗ. σου]α οογίαϊη!ν ποῦ Ὀ6 σΟΙΒ86 ὕπδη 8ηῃ 8η8- 

Ρδοϑίϊο ἀἰϊτηθύθι: πἰπουῦ Δ ἀπεαρεοδύ, ἃ Βροπμᾶθθ, ἃ ἀδοίυ!], ΟΥὁἩ ΘΥ θη 

ΔΗΘΟΙ 515. | 

ὙΠ. Α ΤΌΠΟΥ ἀπὸ σκηνῆς; 1200--1218. 

Τριῶν 3. (ων τα 

ον ΠΕΣ ΟΣ πεν 

ΠΤ ΡΣ ΒΡΞΓΟΥΕ ΝῚ 

αν τ’ 7.κ 0.7. ΔῈ}! 

πο οΑ νλ ἢ 5 

ΤΠ, Ὁ Σου μὠων...-ὉὕΓ1{...ὄ 

ΞΕ ΠΟ Προ ΞΟ [- χὰ} 

ΤΠ ΤΥ ΌΠηῚ 15 ἰδιηθῖο τὶ ἔγθαπθηῦ ΒΥΏΘΟΡΘ; ΟΥ̓ 86 Οἵἁ ἃ {ΒΘ 116 

ΒΥ ΠΑΡ] 6. . ἯΙ, 1076, (ὁ, 986. 2. “5. 11.,23, 

“--“ ὰ|ὺ᾽Ά)χ δεν 
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ΙΧ. ΟμΒοῦῖο οἄθβ, 1805--19510 ΞΞ 1511--1520. 

ΠΗ ΗΠ [- - ..|.-..Λ 

σε . 1ΔΛ.}} 

ΕΞ ῖς Ὁ} 5.0 Χ]} 

εὐ τ νυ τ 7 ΔΛ Ὲ 

Ἐξ ιν τὰ . σ.} τ [ἢ ἢ δ 

ἘΠ πεν τυ τ ἢ -:,}Ὺ ὦ... ΑΨ 

Ἐπ ριὦ ον μεν, ὐπιςυλήπο νι Ε. “ΛΙ 

ΤΏ τἢγ πη 15. ἰαη 010 τυ] ΟΟοΑβΙομ] ΒΥΠΟΟΡΘ. 

Χ. ΟΒοιῖῖο οἄοϑβ, 1848--1852 -Ξ-Ξ 1591--1898. 

ἀεον ρόβαζ ογε βρεῖς ἐἄδοιτ ας βοτὰ δε ἃ 

τὰ πὰ τ, :ε. χλῇ 

ΕΣ ἀνχνυ τ, οὐ 1, ρα 9} χλ ΣΝ Ἡ 

ἌΡ ΘΒ 

πτπυ τ) νον ]Ξι δ 8 

»ερς Ὁ Ύ ΕΔ ΟΝ 

Πρ || 5. ΦῊ, πε ΚἈὴ .,..Ὁ. ἡ ἢ 

οτος ἐσ εσικ ας, πριν, ἀὐρρν τ ΧΗ 

ΤΠ την ίμιη οὗ 1. 15 Ἰοσδοθᾶϊο τὶ ἀμδοτιβίβ. ὙΠῸ τηγίμηη οὗ 
11. 15 ἰατηθῖο (οαἰα]θοίϊο ἰοίγαιηθίθυ). Α8 νϑίβοβ 194ὅ--41 ΤΌΓΙΩ 

αι Βγπίαστηα πα δηςβυῃίαρτηδ, 11. ΡΙῸΡ. ἀοο5. ποῦ Ὀθίοηῃρ ἴο {Π6 

ομουῖο οὔθ. 8.866 τηρίσοϑὶ ποΐθ οἡ 949 
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᾿ ΠΤ ΤΟ]Πον Πρ ᾿ἰδῦ ΘΟ ΡΥ ἾΒ68 8411 {π6 Μ8Β. γϑξογτϑα ἰοὸ ἴῃ {π6 Οὐ ο8] ᾿Τούθβ, 

Οοάοχ Βανθηπδαβ (Β8ν.}; Ῥδγομιηθηῦ, οἵ ὑπ ἱθνθηΐῃ οθη τ, ΘΟΠ- 
ὑαϊπῖηρ᾽ οὴ 180 Ἰαῦρα Ἰθᾶνθβ ὑῃ6 θθυθῃ δχύδηῦ ρ]αῦ5 ἴῃ {ῃ158 ογᾶθυ: Ῥίωί., 
Νυῦ., απ., Α4υ., Εφ., ῬΡαχ, Κ7͵σοδρ., Πγ5., Α.οἢ., Τλοθηι., Εδοὶ. Τὺ ΘοπίατίΒ 

δῖ5ὸ σϑὶπ}}]6 βοθο]α. ΤῊΪΒ 15. ὑΠ6 οἹάθϑδῦ δηᾶ {Π6 Ῥϑϑὺ οἵ 411 ἐπ Μβ5. 
οἱ Ατ., Ὀαὺ 15 ποῦ {Π6 ΘΟΙΊΤΟΠ ΒΟΘΙῸΘ οὗ {π6 γοϑῦ. [Τύ 18 ἴῃ ὑπ6 ΒΙ ]]ούθο 

Οοτηθη8]16 αὖ Βδνθηηδ. 

γεπούαβ (8η.) ; Ῥιοῃτηθηῦ, οἵ ὑῃ6 ὑνϑ! ἢ οοηύαγυ, οοηἰαϊηϊηο Ρἰμί., 

Νι., αη., Ἐ4., Αυ., Ῥαχ, ὕ7εδρ., οὐ 172 Ἰϑῶνθβ. 1ὺ 18 πυὺγιθθῃ ὈΥ ὑψνο 

Ὠδη 5 οὗ ἐῃθ βδιηβ ρϑυϊοά, δηᾷ 15 ὑπ πϑοχῦ βοϑὺ Μ8. αἰΐου δν., ὕο ψ βῖο ἢ 
10 ὈΘΔΥΒ ἃ 5 ΤΌΠΡ' ΤΟΒΘΙΏ Ὀ]ΘΠΟΘ. 

Ῥαγϊβίητιβ ἈθρΊαβ 2712; Ῥαγοῃτηθηῦ, οἵ {π6 ὑμπὶσ θοῦ οοῃΐαγγυ, οοηὐαϊη- 

ἴηρ᾽ 51Χ ΡΙαγβ οὐ Ἐθτ., [Π6 βαυθὴ οχίδηὐ θ]αΥ8 οἵ ϑορῃ., δηᾷ ὑπ Ζο]Πονηρ 
οὗ Ατ.᾿ : Ῥίωι., Νδ., αη., Ἐᾳ., Αυ., 4 οὐ., ἀμ ρατὺ οὗ Εςοῖ. 

ΒΥΌΆΠΟΚΊΙΙ ; ῬΩΡΘΥ, ΡΓΟΌ. οὗἩ ὑπ6 Β θθθηθῃ οθηύατσυ, οοηὐαϊηϊηρ᾽ Ρίΐ., Νῦ., 

απ. Τῦ ἨδὰΒ {86 βυθβουρύϊοη: Μιχαὴλ ὃ τοῦ Λυγγᾶ πενίᾳ συζῶν ἐξέ- 
γραψεν ἐν Ῥυθύμνῃ Κρήτης. 

Βογριδηὰβ (ΒοΥΓΡ.); Ῥᾶρβυ, τθοθηῦ. Τῦ νχὰβ οο!]αϊθα ὈΥ ῬΉ. ΤηνθυηΐΖῖ8. 

ΤΉΘΙΘ ἃΥΘ Τ]ΔΗΥ͂ ΟΠΕΥ Μί88. β]ο ἢ οοπὐαΐϊῃ ὑμ6 ΟἸοιβ; ἔΠ6Υ 816 ἴου 

ὑπ τηοϑὺ ραγῦ οἵ γθοθηῦ οὐὔἹἱρίη. ΟΥ̓ ὕοβθ Κπόονῃ 85 {π6 Οοἄϊοοθβ ΠοὈγδοὶ, 
ΤοῸΣ 16 ἴῃ ἴῃ6 ῬΌ]ΠΟ Τλργαυν οὗ Οδιηθυϊᾶρο, Ἐπρ., δηα ὕνο ἴῃ {86 
Ἠδυ]θῖδῃ 1 ΌΤΑΥ. 

ΤῊΘ τηοβὲ ἱτηρουίδηΐ θα!!! 0:8 οὗὨἨ ΑΥ. 8.6 {π6 ο]ουίηρ. 

Ατγϊδίορηαπῖθ. (Τοηιοθαϊαθ πόνϑιὴ [Γ}8. ἀπ 7᾽ λόθηι. ννδηθϊηρ οατῃ βοΠο- 
1115, Ὑϑηθί!5, ἀραα ΑἸάυμη, 1498, ἘῸ]1ο. (ΤῊ Ϊ5 15 ὑπὸ ἘΔ ο ῬΥΪΏΟΘΡΒ. 
Τὸ νγὰβ τϑυϊβθα δη4 συϑρυ ] 15Πη64 αὖ ΕἸΟΥΘηο6 δρυᾶ Ταηίδμῃ, 1515, πα ἰο 
{Π15 δαϊθοι σγοτθ δ 464 ἤγ8. δηα 7' λ68ηι. ἴῃ [ῃη6. οοῦγβ6 οὗ ἃ γϑᾶσ. ΤῊΘ 
Θἰθυύθῃ Ῥ]αυ8 Ὑγ6 16 ἢνθὺ ῬᾺὈ]]Βη6 ἃ ἰορθύμθυ ἴῃ ἊΑγἱβϑίορημαηὶθ γασοι εϑϊηνὶ 
οοπιοθαϊΐας ἀπά θοῖμη, Βαβ116α6, 1592. 49.) 
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Αγἱϑίορηαπὶς (ὐοπιοοαϊαο, ἀταθοθ οὖ 1, αὐϊηθ, οαστὴ οϑυηθη ἀδ ϊ ο θ5 4708. 

ΒΟ ΠρΟσΊ. Αοορϑβουπηῦ Εταρτηθηΐα. [πιράπηϊὶ Βαίανοσιμη, 1024. 121η0. 

Αγἱϑίορματῖβ Οὐοπιοοαϊαο, ΑΥ. οὖ [,80., οσαπτη ΘΠ 1115 οὖ πούϊβ Ὑ]ΓΌΥ Τὴ 

ἀοοΐοταιη. θοθηβαϊῦ ποίαϑαμπθ δαϊθοὶῦ 1,. ποϑίθσ. ἀτηβίθιοάδιϊ, 1710. 
Εο]1ο. (ΤῊΪ5 οαϊθϊοη οοηίαϊηβ {Π6 οΥἸὉ1084] δηα δχθρϑίϊοαὶ σου κΚ οὗ Βϑηΐ]ου, 
Οδβδαθοῃ, ἃ πα ΚΡ ἢ 6111.) 

Αγϊβίορηαπῖβ (Ὁπιοεάϊαρ, Θταθπαίδθ βύπαϊο ΒΚ. Εν, Ρ, Βυαποκὶ. Αὐρθη- 
ἰοταῦϊ, 1789. 9 γνοὶ]. 

ΑγἱἹδίορμαηῖβ (οηιοοαΐαο, «πιοϊοντίαίθ ΠΌΤ] ῬΥ ΘΟ] ΑΚ 55] τὴ] βαθοι] χα. [Ὁοα. 

Βδν.}] διηθπάδίαθ ἃ Ῥἢ. Τῃγθυηϊζῖο. [1,}105ῖ46, 1794. (ΥΥ̓ΙΠ ἃ ΘοΙΏΙηΘη- 
ἴα ὈΥ Ὁ. 1). Βθοῖκ δηὰ ὙΥ. θιηάοτγΐ, 1809--1826, ἀηΠα ΒΕΡΡΙΘπμιθηΐ, 1894. 
15 νοὶ]. ἴῃ 14 ραγίϑβ.) 

Αγνὶιβίορμαηῖβ (οηιοεαϊαθ, οασὴ ὅ.0Π01115 οὖ νυ. Ἰθοῦύ. Ἀθοθηβ. πητη. Β6Κ- 

Κού8. Αοοθα. νϑυύβῖο ἰἸαὐίηδ, ἀθρουαϊζασαπη οοτηοθαϊδηιη ΕὙΔρτηθηΐδ, 

Ἰηᾶθχ Ἰοουρ!ουϊββίτηνιβ ποίΐαδθαθθ Βυαμοκι, ἈΘΙ51ΡῚ1, Βϑοκῖῖ, ΠΙΠΔΟΥ ΤΊ, 

Ομ θΥΖΙΙ, Βϑη 1611, ΠΟ ΌΤΙ, Ρουβοηὶ, Ε]]51611, Ηθυτηδηηὶ, ΕἼΒΟΠ σα, Ηρχη- 

βύθυ 0511, πα] η06111, ΗοΘρ πθυὶ, (ΟΏΖΙ1, ΥΥ ΟἹ], εἰο., οἰοθ. Τιομαϊηϊ, 1829. 

ὃ νοὶ. 

Αγϊβίορπαηπῖβ (Ὁηιοοαΐαθ. Ἀοοράπηῦ ρϑυαϊξαγττη τὰ θα] σατη ἘΥαρτηθηΐα, 
6Χ τρο. α. ΠιμάοΥ τ. ΟχΧοΟΗΪ,, 1885-1889, 1. 11. Τοχίυβ. ΠΙ]. Απῃηοίδ- 

ἰϊομθβ. [Υ͂, Ῥβ. 1.--ΠΠ. Βομοῖα ατνάθοα 6χ οοᾶ. δυοῦ. οὖ ϑιηθῃηᾶ. (ΤῈ6 
ΒΆΤη6 δαϊΐου μὰ8 ῬῈ]15η64 οαϊίΐοηβ οἵ ΑΥὐ. αὖ Ῥδυὺὶβ δῃηᾶ -- διηοὴρ {6 
Ροείαε ϑεοοηπϊοὶ ταοοῖ --- αὖ Τ,ΟἸΡΖίρ' δα Οχίογα.) 

Ανἱβίορπαπὶβ Οὐπιοεαϊαθ. Ἑαϊαϊῦ “ΓΠθοάογιβ Βϑυρκ. 2. νόὸ]. Ἐαὰ. 1. 
ΤΠ ρβίαθ, Τϑαθηου, 1857. (ΤῊ15 15 ἃ Τοχίσαϊομ.) 

Ανγϊβίορηαπῖβ (οπιοεάϊαο. Ἑαϊαϊῦ Απρυβύαβ Μοίηθκθ. 2. νο]. 1 }βῖδϑ, 
ΤδυομηϊίΖ, 1800. (Τοχίςοαϊίοι.) 

ΤῊ ΖΟ]Πονίπρ βοραγαΐθ θα! οηβ οὗ {π6 ΟἹοια8 ΔΥΘ ἱγηρουίδηΐ οὐ Θοπνθηϊθηΐ, 

Αγϊβίορ]απῖβ Νιδε8 οαϊαϊῦ Ο. Βοἰβῖσ. Τάρβίδθ, 1820, 

ΑγϊβίορΠαηπῖβ ΙΝ υιδο8 οατη β΄ οΠο 1115 ἄθπτιο τϑοθηβῖϊαβ οὐπὶ δ ποία! οη  Ὀτι8 
51:15 οὖ ρ]θυίβαιθ ἴο. Απρ. Ἐν πθβϑαϊ οαϊαϊῦ α. Ἡδυτηδηητβ. [ρβῖδθ, 1830, 

ΤῈ ΟἹοιι8 9, Ανϊϑιορῆαηε8. ΝΥ ΊΏ πούθβ οὐ ϊοα] δηα θχρ]δηδΐουυ. 
Αἀαρίοα ἴο {Π6 τι86 οὗ βοῆοοϊβ. Βγυ Τ΄. ΜΙοΠ611. Τομάοῃ, 1898, 

Ανϊβιορλανῖθ ΝΝειδο8. ἙαΙαΙϊΌ, ΠΠαβύγαγιῦ, Ργδθἕαϊιιβ οϑὺ ὙΥ, 5. Τα ε]. 

Εά. 11. Τάρβῖδθ, 1869, ' 
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Πὶε ἩΤοίκοη (68 Αγιβίορῆαηθβ. ἘχσκΊατὺ νου ΥΥ. 5. Του 6]. Τ,οἰρζὶρ', 
1867. 

Τῆι ΟἸἰοιιά9. ΒΥ ΥὙΥ. Ο. ατοθῃ. ““Ὁδΐθμω ΟἸδϑβι οοσιτη." ΤΟΠάοη, 
18θ8. 

Αιυδρειυαλίε (ὐοηιοοαίοη, (165 Ανγβίορηαποβ. ἘγκΙᾶγὺ νοὶ ΤΏθοαοΥ Κοοκ. 
Ετβίθβ Βδμαομθη: 16 οι Κθη. θυ Αὐῆαρθ. Βου]π, 1870. (ΤῊΘ 
οὔμϑυ ἴπτθθ νοϊατηθβ οοηΐαϊη Π) 16 Εϊΐοσ, 916 Ετύβομθ, δῃα 16 Ὑῦρει. 
ΤῊ15 οαϊθοη 15 π6 Ὀδ515 οἵ Ππ6 ργβθβεῃῦ σου Κ.) 

116 ΟἸοιια5ς. ὙΠ Νοίθθ. Βγυ Ὁ, Ο. Ἑδϊΐομθ. ϑανθηίῃ οἀϊύοη. ὙΠ 
8 ΑΡΡϑπάὶϊχ ὑγῃ ΥΥ. ὟὟἾ. ἀοοανίη. Βοβίοῃ, 1877. 

Τὴε ΟἸοιιά8. ὙΥ ΔῈ Τηἰτοάποίϊοῃ ἀηα Νοίδβ Ὀγ ὟΥ. 7. Μουσγ. Οσχσίοσα, 
1880. 

ΕῸΥ 0116} Ἰηουτηδύϊοη οομοθυηϊηρ' Αὐϊϑίορμδηθδῃ ᾿ϊογαίμτθ, 5866 ΒΟΥη- 
Ὠαγάγν, Οτϊθομίδοθο 1 1ἰἱογαίιν», ΤΊ. , Ῥρ. 614--622 δηᾶ 60358-676. ΤὨϊνὰ 6α., 

1872. ΝΙοοΪαὶ, Ο'δβοϊϊολίο ἀν φοβαηιηιίθη, φγϊθοἠίδοίιοη, 1, 1ἰογαίιγ. 1. 229 
ϑθοομαᾶ οά., 1879. 



ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ΝΟΤΉΈΞΒ. 

ΤΉΕΒΕ ποΐθβ 816 ἰηίθηαοα οπιοῆν ἰοὸ ᾿ηαϊοαίθ {πΠ6 ἀδραγίασοβ οὗ {Π6 ἰδχί 

ἔγοιη {Π6 στϑδαϊηρβ ΘΟΙΏΠΊΟΙ ἴοὺ {Π6 Τ]Δ]ΟΥΙΥ οὗ {Π6 Μ88. ὙΤμοθβθ ᾿δἰίου 8ΓΘ 

ΡΙδορα ἢγβύ ἴῃ ϑϑοὴ ᾿ηβίδηοο, 
ΨΈΒΒΕ. 

Θ. οὕνεκα: εἵνεκα. 8366 ποίθ 4πἃ οΟΥ̓04] ποΐθβ οὐ 238, 422, 811, δ20. 

95. ἐνεχυράσασθαι : ἐνεχυράσεσθαι ἴῃ τηοβύ ο]α 6αἸ 1018. 

605. τοῦ πάππου: τὸ τοῦ πάππου, Οονεῦ; ἀπὸ τοῦ πάππου, Μοΐποῖκο. 

87. πιθοῦ. τί οὖν: πιθοῦ μοι. τί οὖν, αν.; πιθοῦμαι. τί οὖν,  οῃ.; πιθοῦ 

μοι. τί δὲ, Κ. Ἐ. ἩδητηΔΠΗ --- πείθομαι ΟΥ πιθοῦμαι : πίθωμαι, Τλαννα8. 
104. ΤῊΪ5 γϑ 86 15 νγαητηρ ἴῃ Πᾶν. 

114, Ὑγδηίϊηρ' ἰη ἤδν. ἀπ θη. Τί8β οἸη ββῖ 0 ον ΘΗ ΠΥ τϑϑα] θα ἔτότη (Π6 

ΒΙΤΏΪΠΔΥ Θπαϊηρ οὗ 118. 

125. ἀλλ᾽ εἴσειμι: Οὐ οἔ ῬΤΌΡΟΒ65 ὄντ᾽ " ἀλλ΄ εἶμι. 866 ποίθ. 
190. σκινδαλάμους : σκινδάλμους, αν., ἵδη; σχινδαλάμους, ΒΥΈΠΟΚ. 
148. πῶς δῆτα τοῦτ᾽ ἐμέτρησε: πῶς τοῦτο διεμέτρησε, αν,., ΒοΙρ. ; πῶς 

τοῦτο δὴ ᾿᾽μέτρησε, (οθοί. 
151. ψυγείσῃ : ψυγέντος, ἩΘΥοΓάρη ; ψυχέντος, ΜίοΙΠΘ6 ΚΟ, 
179. θοϊμάτιον : θυμάτιον, α. ΗοΥΙΔ ΠΗ. 
185. ἐοικέναι : εἰκέναι, ΒΤ ΠΟΙ... 8.666 οἡ 341. 

189. τοῦτό γε ΟΥ τοῦτ᾽ ἔτι: τοῦτό γ᾽ ἔτι, Ἐ εἰΞῖρ. 
195. ἡμῖν: ὑμῖν, ὅ6Π01. 8566 οΥ̓ 164] ποία οἡ 366. 
203. ἀναμετρεῖσθαι : (Ὁδοῦ ΡΓΟΡΟΒ65 ἀναμετρῆσαι. 

204. οὔκ, ἀλλὰ (Τοχι) : οὔκ, ἀλλὰ, ὈΙπαάοτῖ; οὐκ ἀλλὰ, ΚοοΚ. 80 268, 489, 
497, 808. 366 οἡ 208 δηᾶ Ἰζοοκ οἢ Ἅ“{υ. 7]. 

214. ποῦ στιν : ποῦ ᾽σθ᾽, ΗἸτΒΟΠΙρ. 866 οἡ 720. 

2106. πάνυ: πάλιν, ϑαιΡὈο, βίο θη. μ85 215. 

298. οὕνεκ᾽ : εἵνεκ᾽, ὁη6 Οὐἄοχ ΠοΟΡτδοὶ ; ἕνεκ᾽, ΒοπΈ]οΥ. 

248. τῷ γὰρ ὄμνυτ᾽ ; ἢ : τῷ νομίζετ᾽ ; ἢ, ΟὐτΠπρ ; (ἔστιν) ἢ νομίζετε, ΒοΥρ(κ. 
ΟΥ̓ΠΘΙ οοπ͵]θοΐασοβ μᾶνθ ὈΘθη οἴϊογθά. 

200. τρίμμα: τρῖμμα, Μοίποκο, ἀογίνίπηρ 1 ἔγοιη τρῖβ- Τα  {Πδη τρῖβ-. 
(ἢ λειπ-ν, λιπ-, λεῖμμα. 

261. ἀτρεμί οΥ ἀτρέμας : ἀτρεμεί, (. ἩΘΥΤΉΔΠΗ. 
272. προχοαῖς : 566 ποίο. --- ἀρύεσθε: ϑ]4. το ἀρτύεσθε. 
282. καρπούς τ᾽ ἀρδομέναν : 866 πΠοΐθ. ΕῸΓ καρπούς, ΚΟΟΚ ΡΓΟΡΟΒ6Β κρήναις 

ΟΥ κρουνοῖς. 

296. σκώψῃς : σκώψει, ΕἸΤΊΒ]6Υ (οΓ «Αεἰ. 864, σκώψεται). 
297. ἀοιδαῖς : ἀοιδῆς, Κα. Ε΄. ἩτΙηδΔ ΠΗ. 
922. φανερῶς : φανερας, ΠΑΙοτίβΙηδ. 
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824. ἡσύχως οὐ ἥσυχα: ἡσυχῇ, ΕἸΠΊΒΙΟΥ ; ἡσυχῆ,  ΙΠαοτί. 

829, ἤδεις : ἠδησθ᾽, Οονοῦ πᾶ ΒΙαγάθβ. Βαΐ 566 Η. 49] ἃ. 

332, Ῥαυποίπδίίϊοι ομαπηροᾶ ὈΥ ΚΟΟΚ 80 85 ἴο οοῃμηθοῦ οἸΟΒΟΙΥ 1 991, 

334. Βο]οθοίθα Ὀγ ΒΟΙΡΈ, -- αἱ ΟΠ], 8οο. ἴο Μοίπηοκο. 

997. ἀερίας, διερας : 566 Πποίθ. 

848, ὅ τι βούλονται οἵ ὅ τι ἂν βούλωνται: ὅ τι ἂν βούλονται, Βαν.; ὅτ᾽ ἂν 

βουλώνται, ΒοΙρ.; ἂν βούλωνται, ῬΘΗΥΠΟΥ ἃπα 1)ΟΌΓΘΘ. 

8561. πλὴν ἢ: πλὴν εἰ, ΜοΙποῖα. ὅ66 ποίβ. 
366. ἡμῖν : ὑμῖν, ΠΟῦτΘΘ. ΤἼΐ8 σομ αβίοη 15 ἔγθαᾳ. ἴῃ Μβ8. 
372. τοι τῷ νυνὶ: τοι δὴ τῷ νῦν, ῬΟΥΒΟΙ, ἴο ᾿ΠΠΡΤΟΥ͂Θ {Ππ6 ΟΔΘΒΌΓΆ. 

380. ἐλελήθει : ἐλελήθειν, ΟοΡοῦ ; ἐλελήθη, Βτποῖ. ὙΠΟ Μ88. ΔΘ ῬΓΟΡ. Υἱοῦ. 

394. Ο. Ηοτιηδπη, τ ἢ Βοπιθ Μ88., αββίρβ {Π15 Ὑ 86 ἴο βγορβίϑαββ. 

399, πῶς δῆτ᾽ : δῆτ᾽, ,6η.; πῶς, ΒαΕγ 618} Μ88. 
401. ᾿Αθηναίων οτ ᾿Αθηνῶν : ̓Αθηνέων, ῬοΟΙβοη. 
402. παθών: μαθών, Εδγν.,  6η., ἃπα ἃ ἔδυ οἴμιογβ, [0] ονγοα ὈῪ ΤοιΠ6]. 

409. ὥπτων : ὀπτών, Πᾶν. , 

412. παρ᾽ ἡμῶν : δικαίως, Τ)ῖορ'. Τιδογύ. 
413. γενήσει : διαζής, Πῖορ. Τιδοτί, ; διάξεις, ΟΟΡοί, 

414. εἰ μνήμων εἶ: εἶ γὰρ μνήμων, Τῖορ. ΤιΔοτί, 
415. καὶ μὴ : κοῦτε τι (πα {πθη οὔθ᾽... οὔτε), Τ)1ορ'. Τιϑογῦ. 

416. μήτε... μήτ᾽ ἀριστᾶν : οὔτε... οὔτ᾽ ἀρίστων, 1)10ρ. Τιδοτῦ. 
417. γυμνασίων : ἀδηφαγίας, 1010’. Τιϑοτί. 

422. οὕνεκα: εἵνεκα, ἡ 6εη.; ἕνεκα, δν. 

432. οὐδεὶς νικήσει πλείονας ἢ σύ : μεγάλας οὐδεὶς νικήσει πλέον ἢ σύ, 

Βαν.; μεγάλας νικήσει σοῦ πλέον οὐδείς, ΙΚΟΟΚ; μεγάλας οὐδεὶς λέξει πλέον ἢ 

σύ, ΚύσμΙγ. μεγάλας 15 ἴῃ ΔΠγ οᾶ86 [0 Ὀ6 τοίαϊηθα Ὀθοδιβο οὗ 499. 

439. χρήσθων ἀτεχνῶς : ἀτεχνῶς, ΟΟΡο(. 

440. τό γ᾽ ἐμόν : τοὐμόν, ΟΟδθοί. 
442. ῥιγοῦν : ῥιγῶν, Ηοἰπαοτῖ ἀπᾷ α΄. Ἠογτηϑηη. --- δέρειν : δείρειν, ϑ0ΔΠ1ΡΌΓ. 

451. ματιολοιχός : ματτυολοιχός, ΒΘΠΙ]6Υ. ὅ'868 ποίο. 

457, 462, 466, ἰγαμδίοτυτοα ἔγομη ϑοογαΐθβ ἴο {π6 ΟΠοσιιβ ὈΥ ΒΘΗΌΘΥ. 

483. εἰ: ἢ, ΘοΟΡτΘο. εἰ, Ῥγθοθάθα ὈΥ ἃ ΘΟΙΏΠΊΔ, 15 τραᾶ Ὀγ πηοβὺ βαϊυ. 

489. προβάλλωμαι : προβάλλωμαί σοι, , εΠ. ; προβάλλω σοι, Μοίποκο; προ- 

βάλω σοι, ΗΓΒΟΠΊρ. 

495. κἀπειτ᾽ : ἔπειτ᾽, παν. ὅϑοπμηθ αϊτ., ἃ8 α. Ἡοττηδηη πα Ἰηαοτῇ, το 

κἄπειτ᾽. 

511. εἵνεκα, ἕνεκα, οὕνεκα : 5606 οη θ. ΒΙΌΠΟΚ, Τϊηδοτί, Οομοῦ, πα βοιὴθ 

οἴποσβ, υϊο οὕνεκα. 

520. νικήσαιμ᾽ ἔγωγε: νικήσαιμί τ᾽ ἐγώ, α. Ἡθγλδπη ; νικήσαιμί γ᾽ ἐγώ, 

ῬΘμΤου. 
523. πρώτους : πρώτην, ὙΥ̓ 6ΙΟΚοΥ. 8386 ποίθ. 
520. οὕνεκ᾽ : εἵνεκ᾽, ο. 866 οη θ. 

533. ὑμῖν : ὑμῶν, αι Ρ6. ὅ'66 ποίβ. 
538. σκύτινον: σκυτίον, οΠο Οοὔοχ ὨΟΡΓΔοΙ. 



δῖς-. 
κ υἱ ὑ 

᾿ πιχτομῇ,, ΝΟΤΈΞΒ. 949 

δῦ9. πρώτιστον: πρότερον, Πᾶν. ;; πρώτιστος, (ΟΒοί. 

ὅτ. προσέχετε: πρόσχετε, ΒΟΠΙ]ΟΥ ; πρόσσχετε (ΤΊ ΠΟΥ) 566 Π|5 ργοζοσ- 
8016, ἃ5 πρόσχετε τηπ8ῦ "6 ἔτοΙη προέχειν. 

δὅ92. τῴ: ᾽ν τῴ, ΕἸΠΊΒΙΘΥ Δπα ϑδαρρθ. ὅ66 ποίρ. 
δ95. αὖτε: αὖ σε, ΒεΙρΚ. 866 ποίρ. 

61ὅ. φησιν ὑμᾶς κοὐκ: φησιν, ὑμᾶς δ᾽ οὐκ, Βοπίϊογ. 

6098. ἢ περὶ ἐπῶν ἢ ῥυθμῶν : ἢ ῥυθμῶν ἢ περὶ ἐπῶν, α. Ἡ ΘΓΙΠΔ ΠΗ. 
647. ταχύ γ᾽ : τάχα δ᾽, Π οἸ5Κο. --- σὺ περὶ: περὶ, ἔαν.,  ὁη. 

6ὅ2. νὴ τόν Δί᾽ : ἰγδῃβίουτθα ἔγοτη ϑίσθρβίαοβ ἴο Βοογαΐθβ ὈῪ Ηἰγβομΐρ. 
6068. κατὰ ταὐτό: καὶ ταὐτό, α. ἩοΙΙ Δ ΠΗ. 

664. φέρε. πῶς: φέρε πῶς, ΒΑΙΊΡοΓΡ. 

676. γ᾽ ἀνεμάττετο : ̓νεμάττετο, Τ)ΟΌΤΘΟ. 
679. καρδόπην θήλειαν: καρδόπην; θήλειαν, ΙΚΟΟΚ. --- ὀρθῶς γὰρ λέγεις: 

ἰγαηβίουτθα ἔσγοιη ϑσορβαθβ ἴο δοογαίθβ ὈῪ α. Ηογιηδηη. 

681. ἔτι δή γε: ἔτι γε, ἤαν., ὕεη. ; ἔτι δέ γε, Μοίποκο. 

687. ἔστ᾽ οὐκ: οὐκ ἔστ᾽, οΟΚ. ὅ66 ποίθ. Τῃ ογᾶοσ ἴο σϑίπονο {ΠῸ Βαρροβοᾶ 
αἰδηοαΠν, Ὁ. ΟΠ ποίου βυρροβίβ Φιλέας, Ἐενέας ἴογ Φιλόξενος ἴῃ 080. 

696. ἱκετεύω σ᾽ ἐνθάδ᾽ : ἱκετεύω σ᾽ ἐνταῦθ, ᾿αγν.,  εη.; ἰκετεύω, ᾽νταῦθά σ᾽, 
ΚΟΟΚ; ἱκετεύω ᾽νταῦθά γ᾽, ΤΟΌτΘο. 

194. πλὴν ἢ: πλὴν εἰ, ΜΙοἴποκο. ὅ66 οἡ 961, 

144. τὴν γνώμην: τῇ γνώμῃ; ἃ. ΠοΙΙηΔΠη. 
50. δὴ: δὲ, α. ἩφττηδπΠη. 

169. φέρε, τί δητ᾽ ἄν, ΓΔΒ ουγοα ἔγοτη ϑοογαΐθβ ἴο δ γθρβίαθβ ὈῪ Ποἰβῖρ. 
110. ὁπότε γράφοιτο: ὁπότ᾽ ἐγγράφοιτο, (οΠοί. 
716. ἀποστρέψαις: ἀποστρέψαι᾽, Μοίποκο. 

783. οὐκ ἂν διδαξαίμην : ΕἸΤΊΒΙΟΥ (οη ἘΠ᾿. 776(1. 2900) Ῥτοροβοᾶ οὐκ ἂν διδά- 
ξαιμ᾽ ἄν, ἱπείοαα οἵ ν᾿ ΐο ἢ ΚΟΟΚ βυρροβίβ οὐ γὰρ διδάξαιμ᾽ ἄν. 

784. ναὶ πρὸς τῶν : τίναις πρὸς τῶν, αν. ; ναί σε πρὸς, (. ΗΟΥΙΠΔΠΗ. 

786. νυνί, νῦν, δή γε; οΥ δῆτα: ἦν, ὃ, ΚοΟΚ. 
817. Δία τὸν: Δί οὔ, τὸν, ΚΟΟΚ; Δί οὐ τὸν, Μοΐποκο. 

819. τὸν: τὸ, ΔΙΟΚΟΠΔοσ. ὙΠ ἀυριπηθηῦ {πα {Π6 ατθοκβ αἸα ποὺ βὰν 
τοὺς θεοὺς νομίζειν ἴῃ {Π6 ΈΠΟΓΑΙ 56η86 Οὗ δείΐουο ἠπ (1.6) σοκ(5, ἈΑΤ]Υ͂ ἈΡΡΙ165 
ΠΟΙ; 5111] τὸ ΒΘ6 15 Ῥυϑίθγδ Ὀ]6. 

821. ἀρχαϊκά: ἀρχαιικά, ὨΙπἀοτ. 8:66 ποίϑρ. 

824. διδάξῃς : διδάξεις, ΤανγοΒ. ΑΜΈ, 4, ν. 8 ἀῃᾷ Τοοί-ποίο. --- νυνὶ : νῦν, 
Βᾶν.; νυνδὴ, ΟὐΡοί. 

827. ἔστιν : ἔνεστιν (ἰ.6. ἔτ᾽ ἔστιν), αν. ; ἔστ᾽ ἔτ᾽, ΚΟΟΚ. 

898. καταλούει: καταλόει, ΒΕΚΚΟΥ. ΤΠ τηρίσο ἀοπηα πη 5 {ΠῸ ΟΠΔΠρΡΘ. 

847. τίνα νομίζεις : τί ὀνομαζεις, Μοίποκο ; τίν᾽ ὀνομάζεις, ΜΟΗ]ΟΓ. 

862. οἵδ᾽ : ΚΟΟΚ ῬΓΟΡΟΒΟΒ ᾿πίουσ. οἶσθ᾽, τπι5οα ῬΑτο Π  1ΟΆ]}]Υ. 

869. οὐ: οὔπω, Μοίποκο, ἴο ἁνοϊαᾷ ἸΘηρΊ Ποηϊηρ᾽ α ἴῃ κρεμαθρῶν. 

872. κρέμαιό γ᾽ : κρέμαι᾽, ΒΓΌΠΟΚ. --- ὡς ἠλίθιον : ὡς ἴδιον, ΜΙ οΙποῖκο, τοίαἰπὶπρ 
κρέμαιό γ᾽ οὗ {πὸ Μ85. 
889 {. ὅρο Τηϊτοᾶ. ὃ 40 Ὁ, 
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887. ΤΥδηβίοιγοα ἔσομπι ϑίγορβίδαθα ἰο ϑοογαΐοθ. ὈὉῪῚ ΒΘ". -- δ᾽ οὖν: νῦν, 

Βδν.; νυν, ΘΙ ΠΟΥ. 

901. ταῦτ᾽ : Υ᾽ αὐτὰ, Πᾶν. ; ᾽γὼ αὖτ᾽, α. Ἡθττηδππ. ὙΠΟΙῈ 15 πού βυῇηοϊθηῦ 
οὈ]θοίΐοη οἰΐποῦ ἰο ταῦτ᾽ ΟΥ ἴο γ᾽ αὔτ᾽ (1Π6 νἰτίπα!] τοαᾶϊηρ οὐ Τδν.) ἴο 705} 
{πὸ ἰπἰσοάποίίοη ἰπίο {π6 ἰοχὺ οὗ {Ππ|ὸ βυπὶζοβϑὶβ οὗ ὦ σι αὐ. Τῇ αὐτά [15 ἴο "6 
ῬΓΘΒΟΓΥΘΩ͂, απ γέ αἰδροηβοα στ, ᾿Ὁ νου] Ὅ6 Ὀοίζον ἴο τϑαᾶ ἀλλ᾽ ἀντιλέγων 
αὔτ᾽ ἀνατρέψω. ϑοπιο τοδα ᾽γαὔτ᾽ (γὼ αὔτ᾽ νὴ 1Πἢ ΟΓΆ 515); θα γ᾽ αὔτ᾽ 15 ῬΙΟΌ. 

{π6 οοτγγοοΐ τϑδαϊηρ. 

918. καὶ γνωσθήσει ποτ᾽: γνωσθήσει ποτ᾽, ᾶν., ,6η.; γνωσθήσει τοί ποτ᾽, 

α. ἨἩργμηδηη. 
925. 86 ποίρ ον {π6 τραυσδηροιηθηῦ ΡΙΟΡΟΒΘα Ὀγ ΚΟΟΚ. 

966. εἶτ᾽ αὖ: εἶτ᾽ ἂν Ξυρροβίοα Ὀγ Ιοοκ. Βαΐ 566 ποίβ οῃ 916. 
968. ἐντειναμένους : ἐντυναμένης, αν. ; ἐντυνομένης (νΥ 10} Ἢ ΟΥΟΙ τυ), ὕἴ6η. 

α. Ηδγηδηη᾽ 5 ΡΓΟρΡοβοᾶ τοδαϊηρ ἐντειναμένης; 86. τῆς κιθάρας, 15 ἀου 8], πο 0 
ἡ κιθάρα ἐντείνεται ἁρμονίαν 15 ΠΑΤΟῚΥ ατροκ. ὙΠ ΘΟΙΔΟη ΤΟΔαΪ Πρ, 95. {116 
ΘΟΠΊΓΆΓΥ, 85 Ὑ761] ἃ5 ὑπαῦ οὗ ταν. δηᾷ ὑπαῦ οἵ Υ 6ῃ., δ ὺ πᾶν οὐἱρὶπαἰθα ἔσοιη 

ἐντεινάμενος. 
976. ἐρασταῖς : ἐρασταῖσιν, ΤΟΠΡ. 
982. ἄνηθον οἵ ἂν ἄνηθον : ἄννηθον, Τὶπἀοτῇ. ΤῊ ἔδοῦ ὑπὸ {ΠῸ ἢγβῦ 5υ}14}016 

15 ἔγθαᾳ. 5Βῃουύ βῃονγβ {πδὺ ἄνηθος τητιδῦ ἤᾶνθ ῬΘΘ ΟὯΘ ὙγΔ οὐ γϊπρ' [η6 νογὰ ; 

Ῥαΐ πο οοοαβίομαὶ ὧβο οὐ ἐπαῦ ΒΥΠΑΌΙΘ ἃ5. ἃ ἰοηρ' 0Πη6 18 ΠῸ Ῥγχοοῖ (88 Β0ΠῚ6 

ΔΒΒΈΠ16) ἐΠπαῦ τγγο τητιϑύ υσϊΐθ ἄννηθος ; 5{1}1 {Π18 ΤΌΤΤη 15 Τοπηα 1 ΒΟΙη6 Μβ885. 

995. μέλλεις : μέλλει, τ ο1Ζ. ὙΠ μέλλεις ΒοΙη6 τοϑα ὅτι ἴῸΥ ὅ τι. 
1010. πρὸς τούτοις προσέχῃς : πρὸς τούτοισιν ἔχῃς, ΒοΙρΡΚ. ὉΠ τθ0} 

ΤΟΙ τι5118}] οαθβασα νγο]α 6 βθουγοα Ὀγ τούτοισιν προσέχῃς. 366 ποίθ. 
1028. ἀναπλήσει: σ᾽ ἀναπλήσει, Ξον 6 Γ8] Μί88. 
1040. καὶ τοῖσι νόμοις καὶ: τοῖσι νόμοισι καὶ, ἤν. Υ 6η. ; τοῖς νόμοις καὶ, ἃ 

ἔρον Μ,85.; τοῖσιν νόμοις ἐν, ΙοΟΚ. 

1046. δειλὸν : δειλότατον, αν., 6 η., Δηα ΒοΙηθ οἴμοι Μ88.; 8150 Ξοῇοὶ. 

Βροδαβο οὐ {Π18 ουϊάθηοθ ἴῃ ἔδνου οἵ δειλότατον, ἀπ Ὀδοδιιδ ὁτιὴ κάκιστόν 

ἐστι 15 ὙΘΙῪ ἴδιο, ΚΟΟΙΚ ῬΙΌΡΟΒ65 βοιηθίπϊηρ Π|Κ6 ὁτιὴ ποιεῖ βλακίστατον καὶ 

δειλότατον τὸν ἄνδρα. ΕῸΓ βλακίστατος, ς Χοη. ἤοηι. 11ϊ. 132.4. Αἴηρη. νἱ]. 

211 ἃ. Τιμ. 765. Γϊαΐ. ΟῚ (ΒΗ ΚΟΠΗ) οχρ]αΐηβ 10, χαῦνον τῇ προαιρέσει. 

ΤῊΘ 56Π01]. Οἢ ΟἿἿ Ῥαββᾶρθ Πᾶ5 {Π6 βγι Κὶπρ᾽ ΤΟΙΊΔΙς, κάκιστόν ἐστι : ἑψοῖ γὰρ 
καὶ χαυνοῖ τὰ σώματα. δειλότατον δὲ εἶπεν ἐκλύει γάρ. ΤῸ {Π15 15 
τααοᾶ ἴῃ {π6 Οοάοχ ΒΥΌΠΟΚΙΪ, δειλὸν ποιεῖ τὸν ἄνδρα: μαλακίας γὰρ αἴτιον. 

1052. ἐστί, ταῦτ᾽ : ἐστὶν αὔτ᾽ (1.6. αὐτὰ), ἘΠ οἰδῖρ. 
1063. διὰ τοῦτο: δι᾽ αὐτὸ, ῬΟΥΒΟΗ. 

1064. ἀστεῖόν γε: ἀστεῖον τὸ, δν. 
1075. εἶεν. πάρειμ᾽ : εἶεν᾽ ἄνειμ, Αγ ΒΟΥ; ς( Ῥαα, θ68, εἶεν, ἀκούω. 
1109. οἵαν: οἷον, Του 6] Το] οννίηρ αν. δηα  οη. 1110, 

1119. τεκούσας ΟΥ̓ τεκούσας τὰς: τε καὶ τὰς, ΚοΓαῦϑ. 

1137. ἐμοῦ : κἀμοῦ, Κοοῖϊς ; καί μου, Μεΐποκο. --- ἄτα : ἄττα, ῬΟΥΒΟΗ. 

1141. δικάσασθαι: δικάσεσθαι, Καὶ ἰδίογ. 566 Μαάνίρ, 4 ἄνεγξ5. Οτἱί. 1. 1680 

ΨῈ ΣῪ 
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1146. κἄγωγε σ᾽: 50π|6, ἃ5 ΠΙΠ4,, το κἄγωγέ σ᾽, τη Κίηρ' σέ ἈΠοΙΡΠΑίϊο ; 
Ῥαυΐ {π6 οοηίγαβῦ οὗ Ῥθυβοὴβ 5661ὴ8 [0 68]] ἴῸΓ ΘηρΠμαβ5ῖ8. Οὐ 12177,1411; Αυ. 

1055. Ὑπαῦ οηρμδίϊο σέ ΤηᾶῪ Βα ΟῚ ο]Ἰβίοη οἵ 115 σόν], 15 ΒΒ ὈΥ 5Ό0ἢ 

ΘΧΘΙΏΡΙ6Β ἃ5 ΕΓ. ΑἿς. Θ67, 984; 77το. 945; ἘΠ65. 997, εἰς. 

1151. ᾿Απαιόλη : ̓Απαιολή, ΤοΡ 60 Κ. 
1169. σὺ λαβών: λαβὼν τὸν υἱόν σου, Ἰαγν., ἡ 6η. ; λαβὼν τὸν υἱόν, Τ᾽ ΠΔοτ. 
.1179. τίς : τις, ΙΚΟΟΚ. --- ἡμέρα: ἰγαηδίοσγοα ἴτοτη ΤΠ] ρΡΙο5 ἴο δίγθρβιας- 

465 ὈΥ θεῖ. 

1184. γένοιτ᾽ ἂν : γένοιτο, ΜΙ οἴποΚο, ΓΟ] ον οα Ὅν ΙΚοοκ. [Τὺ 15 ἴο ΡῈ τορτοίθα 

παῦ {Π18 ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΤΥ ΘΙ] Π Δ Ι]0η Πᾶ5 ῬΘΘη τϑοοῖγοα τ] ΒοΙη6 ἕανοσ. ΤῈΘ 

5686 0818 ΤῸΓ 850-08116 γΡοΐθῃηςια] ἄν, ἃ5. {Π15 Ῥγοίδβὶβ 15 αὖ {Π6 58 Π16 {1π|6 8 

ΔΡΟδοβίβ ; 1{{{| υὐχιΐο85 (πάθον βοηὶθ ροδδίδία βιιρροδίξοη}) {16 δαηι6 τσοπῖατὶ δ]οιίε δ 

δοίι, οἰά απὰ γοιιπφ. γενέσθαι οὔξζοῃ πηθᾶπβ ργοῦθ ἰο δο. 
1190. γε τὴν ἕνην τε καὶ: τε τὴν ἕνην καὶ τὴν, (. ΠοΥγΔηπ. ΤῊΪ5. Θιηθηαα- 

(ἴοῃ, νν ΠΙΟ ἢ τγὰβ τηδθ ἴῃ ΟΥΘΙ ἴο ῬοΟΪβίου ἀρ {Ππ6 Ἰορὶο οἵ ῬΠΙΑΙΡΡΙα65, τηϊρ} 

Ὑ611 θ6 αἸβροηβθα νη. ὅ666 ποίο. 
1192. προσέθηκεν : προσέθηχ᾽, Βοπίογ. ( 214, ἀπα 566 οἡ 720. 

1194. ἀπαλλάττοινθ᾽ : διαλλάττοινθ᾽, ΗΪἸ το Πρ. 
1206. Στρεψίαδες: 566 ποίθΘ ἃπηᾷ ἤ7είγεβ.υ Τὸ 15 ααϊίθ ῬΡΟΒΒΙΡΙ6 ἐμαῦ ὈῪ 

ΣΤΡΕΨΊΙΑΔΕΙΣ (4πι6- 0114 684}} Ασ.. τηθαῃῦ {πὸ ποῖη., ποῦ {πὸ νου. 

1228. Α5 τὸν 15 νγαηίζίηρ' ἰη ἔδυ. δηᾷ ὕἴβη., οοκ βυρροβίβ μὰ Δί᾽ οὐ γάρ᾽ 
οὐ γάρ πω κτέ. 

1298. χοάς οἵ χοὰς: χόας, ΕἸΠΉΒ]ΟΥ. 

1242. τούτων: τούτω, ἤτν.; τούτῳ, ΚοοΚ. τούτων (ἀοροπαϊηρ οἡ δίκην) 18 
τοίαϊ πο Ὀν Τηογ δ ηα οἴ 18. 

1240. ἀποδώσειν μοι δοκεῖ: ἰγδηΒίογγθα Ὀν ΒΘΟΥ ἰο Ῥαβίαβ (νγ]ἢ ΟΠδηρο οἵ 

μοι ἱπίο σοι) ἔγοπι {Π6 υΥἹΠ 6585, ὙΠῸ 15 ἃ κωφὸν πρόσωπον. Δοο. ἴο ΚΟΟΚ, {Ππ|͵᾿56 

ὙΥΪΓΠ65568 ἴῃ ΑΥ. ΠΟΥΟΙ ΒΡ6ΔΚ. 

1252. Ῥομαρβ ᾿γὸ 5Βῃου]ᾶ τοδᾶ οὔχ ὅσον (οὐ οὔχ, ὅσον) γ᾽ ἔμ᾽ εἰδέναι. ὅ66 
ΘΧΔΙΏΡΙ6Β ἔτοπι [οοἰ. ἀπᾷ ῬΙαί. Τ᾽ λεαοί. αποίοα ἴῃ ποίΐθ. ( 71 ἀδδπι. 84. 

1262. τί δ᾽ ὅστις: τί δ᾽; ὅστις, ΜοίποκΘἙ. 

1275. αὐτὸς: αὖθις, Βοτρκ. 

1804. ἐρασθεὶς : ἐξαρθεὶς, Τ᾿ οἰ5ῖρ. 

1909. ἴσως «πᾶ ἀνθ᾽ «αἀρα Ὀγ Ποἰδῖρ. ΚΟΟΚ βαυρροβίβ {Π6 οΙηΐββίοη οἵ 41] 

Ῥοίνγθοῃ ποιήσει ἀπ κακὸν. 
1310. τι κακὸν λαβεῖν : κακὸν λαβεῖν τι, (. ἩΘΥΙΠΔ ΠΗ. 

1849 {. δῆλόν γε τὸ λῆμ᾽ ἐστὶ τἀνθρώπου : δῆλόν γέ τοι τἀνδρὸς τὸ νόημα 
(ριιγροβοὴ, Κοοκ ; δῆλόν γε τἀν] θρώπου ᾽στι τὸ λῆμα, (ὐ. ἩοτΙηΔΠῃ. 

1352. ἤδη λέγειν χρὴ πρὸς : χρὴ δὴ λέγειν πρὸς τὸν, Μοίποκο. 
1850. κριόν: Κρῖον, α. Ἡοτηαπη. 8:66 ποίορ. 
1359. ἄρα τύπτεσθαι: ἀράττεσθαι, Μοΐποκο. 

1366. Ῥ]δαορᾶ αἴΐονυ 1508 δοο. ἰο ΕὙΪΖΒΟΠο᾽ 5. βυρροβίίοι (οη 7 ἀεβηι. 1045). 

--- πρῶτον : πρωκτὸν, Ε΄. ΤΉ ΘΓΒΟΙ (ὙΠ, ΟΥ̓ οοΌΓβθ, 4068 ποῦ γϑῃΒΡ086). 

1371. ἐκίνει : ἐβίνει, ΤΙΠποτῖ. ἩΔΓΑΙῪ ΠΘΟΘΒΒΆΤΥ. 
πε τὸ 
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1878. ὦ: ὦ, ΚοοΚ. ΤΠ οβο ηὸ τοίαϊη ὦ οὐαἱϊῦ {πὸ δ 5}. 

1880. ὠναίσχυντε, σ᾽ : 50116 νΥὶϊΐα ὠναίσχυντέ σ᾽, ἴο ὙΠΟ. ὕΠ6ΥΘ οδπ 6 πὸ 
οὈ]θοιίοι 1 σέ 15 πού ΘΙ Ρ Παίς ; οῸΥ {Π6 νοῦ. 18 ΥΘΙῪ οἴΐθηῃ ΓΟ] ον ὈΥ 8 

Θπο ἴθ. ΟΤῊΘ {ῖρ16 δοοοηῦ πᾶν 6 τηϑᾶθ 8} ΟὈή͵θοίΐοῃ το ὑπ6 οΟἰγουμηῆθοχ οα 

ὦ-, πού ἴο {π6 ἢπ8] δοαίορ. 

1384, φράσαι: φράσας, ἃ ἴενν ΜΙ85. ΙΚοΟΙΚ 15 1πΠο0]]η64 ἴο τοαα φράσας (ν] 1} 

ΟΟΡ66); Ὀαΐύ {Π6 1ηἴ. 15 σοοα Αἰ. ἀβᾶρθ. 

1885. δέ με: ΡΟΙΠΔΡ5 δ᾽ ἐμέ, ἃ5 ΒΟΠῚ6 ὙΓΪΐΘ, 15 θούΐοσ, ὅ'68 οὐἹθοα] ποίθ οἡ 
1146. - 

1898. δόξεις : Τουΐ6] δημα βοπλθ οὔμου δαϊῦ. τοϑα δόξῃς. 
1401. μόνῃ τὸν νοῦν : τὸν νοῦν μόνον, ἔδν.; τὸν νοῦν μόνῃ, ΒΟΠΊΪΟΥ. 
1411. εὐνοεῖν ὁμοίως τύπτειν τ᾽ : αν. ΟἸηϊ{5 τ᾽; εὐνοοῦνθ᾽ ὁμοίως τύπτειν, ΚΟΟΚ. 

1412. τοῦτ᾽ : τόδ᾽, ΒΟΠΌΘΥ. 

1418. Τῇ {Π6 Ἰαἰίου ρατῦ οἵ {Π6 νϑύβθ Π6 Μ85. νϑυὺ, ᾿πα] σα Πρ ἃ ΘΟΥΤΈΙΡΊΟΙ ; 

Ῥαὺ ποὶῦμοῦ ΒΟΙΡ Κ᾿ Β τοῦ νέου ᾽στὶ ΠΟΙ Καυβουβ νὴ Δί᾽ ἐστὶ 15 Βα δίδοίονυ. 

ΚΟΟΙΚ βαρροβίβ προσεμένους τι, 51] απ14 δ ατηϊδογϊηῦ. 

1421. θεὶς τοῦτον ἦν: τιθεὶς τοῦτον ἦν, Ιὰν., ,6Π., ἀμ Β0Π16 οὔπου Μ85. ; 

τιθεὶς τότ᾽ ἦν, Ιζοοκ. 
1427. ἀλεκτρυόνας : 566 ποίθ. ΜδῊΥ οαϊίοτβ δαορὺ Βοίῃθ᾽ 5 ἀλέκτορας. 
1431, ἐπὶ ξύλου : {π6 τοδαϊηρ οὐ ᾿δν., κἀπὶ πλεῖον, Βοννβ ὕΠπϑῦ Β0Π16 ΤΆΥΘ 

γγοΟΤ Πᾶ5 ῬΘθη τορ] δορά ἴῃ ἐπ6 οὐμου Μ85. ὈῪ π6 ρο]οββ. ξύλου. ΤῊ οοτγγθοῦ 

τϑδᾶϊηρ 15, πὸ ἀοιυδί, κἀπ᾽ ἱκρίου, ἃ5. α. ΗοΥηδππ Ροϊπίθα ουὐὐ. (ΟΥ̓ ῬΟΙ͂]. χ 

157, δοκοί, δοκίδες, ἱκρία; Ηοπγοῇ., ἱκρία, τὰ ὀρθὰ ξύλα τὰ ἐπὶ τῆς πρύμνης καὶ 
πρώρας; Ῥποί., ἴκρια, ὀρθὰ ξύλα. Τῃ Νῖο. 7᾽΄λεγ. 198, 1π6 ἀοπηθβύϊο ἔονν]8. ΓΘ 
ΤΟ οα Ὀγ ἃ ψγϑ886], ἔνθα λέχος ΞΕ) ἐστει ἐπ᾿ ἴκριον. ΤΠ τ 8 βθθη ἴῃ 7}λ68ηι. 

99, ἰκρίων, ἡ. . 

1436. τέγη: τεθνήξει, Τανγο5 δηᾶ ΠΝ 366 ῃοΐθ. 
1447. ἢν ταυτὶ: ἢν ταύτην, ν΄ εη.; ἢ ταῦτ᾽ ἦν, οΟΚ. 
1458. ὅταν τινὰ : ὅντιν᾽ ἂν, ῬΟΥΒΟΗ. 

1466. μετ᾽ ἐμοῦ (γ᾽) ἐλθὼν (ἔλθ᾽) : μετελθών, α. ἩθΙΙΆΔΠΠΗ. --- οὗ: Οομοὺ ῥτο- 

ῬΟΒ65 ὧν (-- τούτων ἁ). 
1470. οὐκ ἔστ᾽ οὐκ : οὐκέτ᾽ ἔστ᾽, ῬΟΥΒΟΗ. 

1472 1. τοῦτ᾽ ὠόμην διὰ τουτονὶ : ῬΘΗΓ]ΟΥ ἐὰμέο να τότ᾽ φῳόμην Δία τουτονὶ. 
--- τουτονὶ : τουτουὶ, ΜίοΙΠΕ6ἸΚΘ. 

1608. οὕνεκα: εἵνεκα. 66 οἡ 0, 10} ΟΥἸ104] ποίρ. 
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